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УВОД:
ЦР КВА И РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈА

И ан ђе лу Цр кве у Сар ду на пи ши:
Та ко го во ри Онај што има се дам ду хо ва Бо жи јих и се дам зве зда:

Знам тво ја де ла, имаш име да си жив, а мр тав си.
Пре ни се и бди, па утвр ди оста ло што је го то во да по мре,

јер не на ђох тво ја де ла да су са вр ше на пред Бо гом Мо јим.
Отк. 3,1-2

На то ме ка ме ну са зи да ћу Цр кву Сво ју,
и вра та па кла не ће је над вла да ти.

Мт. 16,18 

До ла зак Ан ти хри ста
Јед на, Све та, Пра во слав но-са бор на и Апо стол ска Цр ква ушла је у XX век 

у ста њу спо ља шњег про спе ри те та али и озбиљ ног уну тар њег ра строј ства. Ру-
ско цар ство, ко је је има ло нај ве ћу по ме сну Цр кву и у ко ме је жи ве ла ве ћи на 
пра во слав них хри шћа на, до сти гло је вр ху нац сво је по ли тич ке и еко ном ске 
мо ћи. Но, оно је би ло рас тр за но су ко би ма и пот ко па но од стра не сло бод них 
ми сли ла ца и ре во лу ци о на ра. Го ди не 1904-05. би ло је озбиљ но уз др ма но по-
ра зом у Ру ско-Ја пан ском ра ту, као и пр вом, не у спе лом ре во лу ци јом, да би 
ко нач но па ло 1917. го ди не. Ве ћи на Гр ка, Ср ба, Ру му на, Бу га ра и пра во слав них 
Ара па жи ве ла је у Ото ман ском цар ству. Го ди не 1912-13. во ђе на су два Бал кан-
ска ра та: у пр вом су хри шћа ни по ра зи ли Тур ке, а дру ги је био рат хри шћа на 
про тив хри шћа на. Ото ман ско цар ство је 1917. го ди не та ко ђе па ло.

„Де мо крат ски” ре жи ми ко ји су за ме ни ли ста ра цар ства – Ле њи нов и 
Ата тур ков – пред ста вља ли су пот пу не ка та стро фе за Пра во сла вље. Ми ли о ни 
љу ди ли ше ни су жи во та, а но ви ми ли о ни прог на ни су из сво јих до мо ва или 
су до бро вољ но еми гри ра ли. Ово је по ста ло обра зац за два де се ти век – век 
ко ји је у исто ри ји хри шћан ства не у по ре див по стра да њи ма и смут њи, али и 
по огром ном бро ју све тих му че ни ка и ис по вед ни ка…

Пр ви му че ни ци, по стра да ли на са мом по чет ку два де се тог ве ка, би ли су 
пра во слав ни у Ки ни, у Ру ској ду хов ној ми си ји у Пе кин гу, уби је ни у устан ку 
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Бок се ра.1 Ово нас во ди ка још јед ном ва жном аспек ту хри шћан ства у два де-
се том ве ку: ње го вој ми си о нар ској ак тив но сти ши ром све та. Го спод је ре као: 
Про по ве да ће се ово Је ван ђе ље о Цар ству по све му све ту за све до чан ство 
свим на ро ди ма. И та да ће до ћи крај (Мт. 24,14). Про по ве да ње Је ван ђе ља у 
нај ве ћем па ган ском цар ству, Ки ни, и у нај не при сту пач ни јем, Ја па ну, као и 
пр ви пло до ви те про по ве ди у ви ду 222 ки не ска му че ни ка, за мно ге су пред ста-
вља ли на го ве штај кра ја све та. И за и ста, два де се ти век био је по че так кра ја, 
не са мо на на чин ко ји је по све до чен де ло ва њем пра во слав них ми си о на ра 
у нај у да ље ни јим кра је ви ма пла не те, би ло то де ло ва ње до бро вољ но или по 
ду жно сти, не го та ко ђе по ја вом, пр ви пут у кон крет ном об ли ку, нај чи сти јег 
и нај гро зни јег зна ка кра ја: ан ти хри ста.

До ми нант ну те му два де се тог ве ка пред ста вља ла је упра во по ја ва ан ти-
хри ста. Ве ли ки пу сти њак све ти Се ра фим Са ров ски је још у пр вој по ло ви ни 
де вет на е стог ве ка го во рио о не из бе жном до ла ску ан ти хри ста ко ји ће укло ни-
ти кр сто ве са цр ка ва и уби ти то ли ко љу ди да ће и ан ђе ли је два има ти вре ме на 
да при ку пе све ду ше ка да бу ду на пу шта ле сво ја те ла. Ову те му пре у зе ли су 
по том та кви све ти ду хов ни ци ка кви су би ли Ам вро си је Оп тин ски, епи скоп 
Те о фан За твор ник и све ти Јо ван Крон штат ски. Го ди не 1900. фи ло соф Вла ди-
мир Со ло вјев је имао ви зи ју хри шћа на ко ји бе же у пе ћи не ка ко би ума кли од 
оно га што је он на звао „ко лек тив ним ан ти хри стом”. Ис пу ње ње те ви зи је ни је 
би ло те шко пре по зна ти у по ја ви со вјет ске вла сти и, од два де се тих го ди на, 
Ка та комб не Цр кве - истин ских пра во слав них хри шћа на ко ји су од цр ве не 
зве ри из От кри ве ња бе жа ли у „ка та ком бе”.

Пе ри од пре ре во лу ци је би се, уоп ште узев, мо гао опи са ти као пе ри од 
при пре ме за до ла зак ко лек тив ног ан ти хри ста. Вла да ви на скром ног и бла гог 
Ца ра Ни ко ла ја II – са на глим еко ном ским про спе ри те том, бр зим ши ре њем 
цр кве ног и па ро хиј ског школ ства, ши ро ким ми си о нар ским отва ра њем (пре-
ма Си би ру, Пер си ји, Ки ни, Ја па ну и Аме ри ци) и мно гим про сла вља њи ма 
све тих (по чев од све то га ко ји је пред ска зао ан ти хри стов до ла зак, Се ра фи ма 
Са ров ског 1903. го ди не) – пру жи ла је при ли ку без пре се да на ми ли о ни ма 
љу ди уну тар Ру ског цар ства и из ван ње га да се упо зна ју са Исти ном и бу ду 
спа се ни. Али ни пре те че ан ти хри ста ни су ми ро ва ле: ре во лу ци о на ри ка кви 
су би ли Ле њин и Троц ки, сло бо до ум ни ци и бо го хул ни ци ка кав је био ро-
ма но пи сац Лав Тол стој, те о зо фи као Бла вац ка, је ре ти ци као све то гор ски 
„име бо жац” Бу ла то вич, и огром на ар ми ја ли бе ра ла, ан ти-мо нар хи ста и 

1 „Th e First Chi ne se Ort ho dox Martyrs”, Chi ne se He rald, Ju ne, 1935 (Р); Ort ho dox Li fe, vol. 29, no. 1, Ja nu-
ary-Fe bru ary, 1979, pp. 14-18; Th e True Vi ne, N 8, Win ter, 1991, pp. 42-51. Из во ри на грч ком озна че ни су 
са (Г), ла тин ски са (Л), фран цу ски са (Ф), бу гар ски (Б), срп ски (С) и ру ски (Р).
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еку ме ни ста по све ти ли су се под ри ва њу те ме ља Цр кве и др жа ве. У оп штој 
збр ци ис ти чу се две лич но сти, ко је на ро чи то ја сно пред ста вља ју две су прот-
ста вље не стра не: Лав Тол стој и све ти Јо ван Крон штат ски. Ду ел из ме ђу њих 
дво ји це, као из ме ђу Ари ја и све тог Ата на си ја Ве ли ког, де фи ни сао је спор на 
пи та ња за обра зо ва ну пу бли ку.

Би ло је и оних ко ји су ис ко ри сти ли при ли ку да се по ка ју што им је пру-
же на у ре ла тив но мир ном пе ри о ду пре ре во лу ци је. Мо же мо да се при се ти мо 
Ла ва Алек сан дро ви ча Ти хо ми ро ва ко ји се по ка јао због то га што је био ре во-
лу ци о нар, да би по стао ис так ну ти пра во слав ни мо нар хи ста, или Ми ха и ла 
Ан дре је ви ча Но во се ло ва, ко ји се по ка јао због сво је тол сто јев шти не ка ко би 
по стао цр кве ни пу бли ци ста и ка сни је му че ник Ка та комб не Цр кве. Тре ба ло 
је ме ђу тим да до ђе до сна жног шо ка ве ли ких по ли тич ких по тре са, као што 
су Пр ви свет ски рат или Ок то бар ска ре во лу ци ја, да би се осве стио ве ћи 
број љу ди. У то ме мо же мо да ви ди мо на ро чи ти Про ми сао Бо жи ји, ко ји и из 
нај ве ћег зла из вла чи нај ве ће до бро. Та ко је до ла зак ан ти хри ста у Ру си ју био, 
па ра док сал но, на чин пре ко ко га су до Хри ста до шли мно ги прет ход но мла ки 
и је ре тич ки на стро је ни хри шћа ни.

Али шта је био тај ан ти христ? Из че га се он са сто јао? Го во ре ћи са свим 
уоп ште но, мо же мо ре ћи да се „је рес ан ти хри ста два де се тог ве ка” са сто ја ла 
у из о па че ном раз у ме ва њу од но са из ме ђу Цр кве и све та, при че му је Цр ква 
до жи вља ва на као она ко ја слу жи све ту – не као ње го ва са вест, као со ко ја га 
чу ва од ко нач не про па сти и уни ште ња, не го као ње гов по моћ ник – кроз сво је 
при ла го ђа ва ње ње го вим па лим же ља ма и без бо жним по гле ди ма.

Ово из о па че но схва та ње од но са Цр кве пре ма све ту ма ни фе сто ва ло се у 
два глав на об ли ка: као оно што ће би ти по зна то као „сер ги јан ство”, по сво ме 
во де ћем екс по нен ту, ру ском ми тро по ли ту и по то њем Па три јар ху мо сков ском 
Сер ги ју, и као „еку ме ни зам” – ши ро ки свет ски по крет за по нов но ује ди ње-
ње цр ка ва. Сер ги јан ство је уче ње по ко ме Цр ква мо ра да са ра ђу је са свим 
об ли ци ма по ли тич ке вла сти, чак и оним крај ње ан ти хри шћан ским, па и са 
ко му ни змом; еку ме ни зам је уче ње по ко ме Цр ква мо ра да се на го ди са свим 
об ли ци ма ре ли ги је, чак и крај ње ан ти хри шћан ским, чак и са па га ни змом. 
Па тос оба ова по кре та је је дин ство – је дин ство са сва ком вла шћу, је дин ство 
по сва ку це ну, до кле год се спре ча ва кон фликт и по сти же мир. Оба по кре та 
под ра зу ме ва ју пот пу ну пре да ју цр кве не исти не, сло бо де и до сто јан ства до ми-
нант ним си ла ма у са вре ме ном све ту: по ли тич ким у слу ча ју сер ги јан ства, а 
ре ли ги о зним у слу ча ју еку ме ни зма, уз пот пу ну се ку ла ри за ци ју људ ског ро да 
као не из бе жни, же ље ни или не же ље ни, ко нач ни циљ. Обе ове је ре си пред-
ста вља ју по кре те от пад ни штва и обе по ку ша ва ју да ту апо ста си ју оправ да ју, 
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да је та ко ре ћи „дог ма ти зу ју” – у слу ча ју сер ги јан ства тврд њом да са мо та ква 
апо ста си ја мо же да спа се Цр кву (од ко му ни стич ког уни ште ња), а у слу ча ју 
еку ме ни зма тврд њом да са мо та ква апо ста си ја мо же да об но ви  цр кву (из 
сек та шке дез ин те гра ци је). Сто га су то у су шти ни два аспек та јед не екли си-
о ло шке је ре си, за ко ју је пи сац ове књи ге ско вао из раз „еку ко му ни зам”2, а 
ко ја пред ста вља је дин стве ни на ср тај на дог му о Јед ној, Све тој, Са бор ној и 
Апо стол ској Цр кви.  

Хај де да ма ло де таљ ни је раз мо три мо еку ме ни стич ки и ко му ни стич ки 
аспект еку ко му ни зма.

Еку ме ни зам на сто ји да ра зо ри сам по јам Цр кве као сту ба и твр ђа ве 
Исти не (1. Тим. 3,15), про по ве да ју ћи да то бо же не по сто ји јед на исти на, па 
та ко ни јед на Цр ква ко ја пред ста вља њен стуб. Еку ме ни зам твр ди да све цр-
кве – а у сво ме нај ра ди кал ни јем са вре ме ном об ли ку и све ре ли ги је – по се ду ју 
де ли мич не или ре ла тив не исти не, ко је ће, по што се све ду на њи хов нај ни жи 
за јед нич ки са др жа лац, обра зо ва ти дог мат ску осно ву но ве „цр кве” или уни-
вер зал не ре ли ги је но вог, про све ће ног чо ве чан ства. Раз ви так ове док три не, 
ко ја се нај пре по ја ви ла на За па ду да би по том про ни кла и у пра во слав ни 
свет, пра ти се на ро чи то у 2, 4, 6. и 7. гла ви ове књи ге. 

Ко му ни зам пак на сто ји да уни шти мо рал но, со ци јал но и ес ха то ло шко 
уче ње Цр кве про по ве да њем но вог „ре во лу ци о нар ног мо ра ла”, чи ји циљ ни је 
Цар ство Не бе ско, не го ко му ни стич ки рај на зе мљи. Уме сто Цр кве има мо Пар-
ти ју, а уме сто Бо га – Суд би ну (Исто ри ју). Ко му ни зам је, по пут еку ме ни зма, 
у пра во слав ни свет уве зен са За па да. Ње го ву бор бу про тив Цр кве пра ти мо 
у 1, 3, 5. и 7. гла ви.

Ар хи е пи скоп Авер ки је Џор дан вил ски је пи сао: „Иде о лог еку ме ни зма, 
ко ји пред ста вља при род ну по сле ди цу но стал ги је про те стант ског све та за 
Цр квом ко ју су из гу би ли, био је не мач ки па стор Кри сто фер Блум харт, ко га 
про те стан ти због то га на зи ва ју 'ве ли ким про ро ком са вре ме ног све та'. Он 
је све про те стан те по зи вао на ује ди ње ње ра ди 'из град ње Цар ства Бо жи јег 
на зе мљи', али је умро 1919. го ди не, пре но што је еку ме ни стич ки по крет 
фор мал но ор га ни зо ван. Ње го ва основ на иде ја са сто ја ла се у сле де ћој тврд-
њи: 'ста ри свет је уни штен и на ње го вим ру ше ви на ма по ди же се но ви'. Пред 
хри шћан ство он је по ста вио три за дат ка: 1) оства ре ње нај бо љег со ци јал ног 
устрој ства, 2) пре ва зи ла же ње кон фе си о нал них (ве ро и спо вед них) раз ли ка, 
3) за јед нич ки рад на обра зо ва њу свет ске за јед ни це на ци ја, уз пот пу ну ли-
кви да ци ју ра то ва.

2 V. Moss, „Ecu com mu nism”, Li ving Ort ho doxy, Sep tem ber-Oc to ber, 1989, vol. XI, no. 5, pp. 13-18. 
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Упра во у те три тач ке ци ље ве еку ме ни зма фор му ли сао је и са да шњи 
ге не рал ни се кре тар Са ве та еку ме ни стич ког по кре та Ви серт-Хуфт, ко ји је 
сред ства за њи хо ву ре а ли за ци ју ви део у то ме што ће цр ква да иде за дру штве-
ним ци ље ви ма. За то је пре све га нео п ход но да се пре вла да ју кон фе си о нал не 
раз ли ке и да се ство ри јед на цр ква. Об но вље на, јед на цр ква би ће у мо гућ но-
сти да при пре ми пут за три јумф со ци ја ли зма, ко ји ће до ве сти до ства ра ња 
јед не свет ске Др жа ве, као Цар ства Бо жи јег на зе мљи…”3

Као што смо ре кли, бор ба из ме ђу еку ко му ни зма и Цр кве би ла је већ 
ја сно на го ве ште на по чет ком ве ка, бор бом из ме ђу пи сца Ла ва Тол сто ја ко ји 
је исту пао у име хри шћан ства све де ног на „чи сту” мо рал ност – без Цр кве, 
Све тих Тај ни или би ло ког дру гог „оно стра ног” еле мен та, и све тог Јо ва на 
Крон штат ског, ко ји је сво јим див ним жи во том, ис пу ње ним до бро де те љи ма 
и про ја вље ним чу де си ма, де мон стри рао да хри шћан ство ни је у му дро сти 
људ ској, не го у си ли Бо жи јој (1. Кор. 2,5).

Цр ква је ана те ми са ла Тол сто ја 20-23. фе бру а ра 1901. го ди не: „У сво јим 
де ли ма гроф Лав Тол стој је ху лио про тив Све тих Тај ни, по ри чу ћи њи хов бла-
го дат ни ка рак тер. Он ни је при хва тао пра во слав ну Цр кву као сво ју Цр кву, 
кле ве тао је све штен ство, ху лио је да Хри стос ни је Бог, док је за се бе го во рио: 
'Ја сам у Бо гу и Бог је у ме ни'. И ни је Цр ква од ба ци ла ње га, од се ца ју ћи га од 
се бе, не го је он лич но се бе одво јио од Цр кве: Тол стој је соп стве ном во љом 
от пао од Цр кве и ви ше ни је њен син, не го ту ђи нац… У сво јој гор до сти се бе 
је сма трао па мет ни јим од свих… и су ди јом сви ма дру ги ма, те је Цр ква са мо 
кон ста то ва ла да је гроф Лав Тол стој от пао од Ру ске Пра во слав не Цр кве”.4

Али су коб из ме ђу Тол сто ја и све тог Јо ва на Крон штат ског био је са мо 
увод у ти тан ску бор бу ко ја је за хва ти ла сто ти не ми ли о на љу ди на не ко ли ко 
кон ти не на та и ко ја све до да нас ни је окон ча на. Ма да су кр во про ли ће и пат-
ња про у зро ко ва ни овим су ко бом би ли не мер љи ви, та бор ба је има ла, као и 
прет ход не слич не у исто ри ји Цр кве, до бар ре зул тат, јер је омо гу ћи ла да се 
кроз нео п ход ност су прот ста вља ња је ре си ис кри ста ли ше цр кве но уче ње – у 
овом слу ча ју уче ње Цр кве о њој са мој. Та ко су се по ста ви ла сле де ћа пи та ња: 
да ли Цр ква је сте Јед на, Све та, Са бор на и Апо стол ска, ка ко је де фи ни ше 
ни кеј ски Сим вол ве ре? Да ли она за и ста има Бо жан ско по ре кло и при ро ду 
или пред ста вља чи сто људ ску ор га ни за ци ју? Да ли ево лу и ра у сво ме уче њу 
и прак си или оста је иста? Да ли об у хва та све оно без број но мно штво љу ди 
ко ји се бе да нас на зи ва ју хри шћа ни ма, или се са сто ји од ма лог остат ка вер-

3 Ar chbis hop Averky, „On the si tu a tion of the Ort ho dox Chri stian in the Con tem po rary World”, у: Istin noe 
Pra vo sla vie i So vre men nij Mir, Jor dan vil le, NY: Holy Tri nity Mo na stery, 1971.
4 Vla di mir Gu ba nov (ed.), Ni ko lai II-ij i No vie Muc he ni ki, St. Pe ters burg, 2000, p. 701
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них на зе мљи? Да ли је она за и ста је ди ни ков чег спа се ња, или са мо је дан од 
мно гих пу те ва ко ји во де ка Бо гу?

Ипак, да би смо у пот пу но сти схва ти ли ову бор бу, нео п ход но је да зна мо 
да је на пад на дог му о Цр кви био са мо део још ши рег на па да на по јам Пре да-
ња (Тра ди ци је) као из во ра исти не не са мо у Цр кви, не го у свим обла сти ма 
зна ња. Овај нај ши ри по крет ко ји ћу да на зо вем са свим јед но став но – Ре во-
лу ци ја, про шао је кроз не ко ли ко исто риј ских ста ди ју ма, од ко јих је пр ви 
би ла ре во лу ци ја у цр кви из ве де на од стра не па пе Гри го ри ја VII. Па пи зам је 
до вео до схо ла сти ке и ху ма ни зма, а за тим до про те стан ти зма, сци јен ти зма, 
де и зма, ма те ри ја ли зма, ро ман ти зма, хе ге ли јан ства, дар ви ни зма, марк си зма, 
фрој ди зма, еку ме ни зма и, на кра ју, до иде о ло ги је Но вог До ба. 

Иза шли би смо из окви ра овог ра да ка да би смо хте ли да по ка же мо ка ко су 
сви ови „из ми” ме ђу соб но по ве за ни и да во де по ре кло од пр во бит не по бу не 
про тив Цр кве ко ју на зи ва мо „рас ко лом”. За са да ће би ти до вољ но да ка же мо 
да по за ди ну ре во лу ци је у свим ње ним ста ди ју ми ма пред ста вља јед на иста 
ан ти хри шћан ска, ан ти те и стич ка и чо ве ко цен трич на фи ло со фи ја.

Ову фи ло со фи ју мо же мо крат ко да фор му ли ше мо на сле де ћи на чин: 
Чо век је сам свој го спо дар. Ако по сто ји Бог, он да је то Бог пре ма ли ку са мог 
чо ве ка, ве ро ват но чак и ство рен од стра не са мог чо ве ка; и чо век не за ви си 
од Бо га у по зна њу исти не, јер је ње гов соп стве ни ум до во љан за то. Му дрост 
ве ко ва пред ста вља мит; тра ди ци ја ко чи про грес. Ако је чо век про из вод ево лу-
ци је од ни жих жи во ти ња, он да су ње го ве со ци јал не, ре ли ги о зне и по ли тич ке 
ин сти ту ци је у стал ном про це су ево лу тив не из град ње. Због то га не ма та кве 
ства ри као што је ап со лут на исти на, не ма све ште ног, не про мен љи вог, Бо гом 
да ног ауто ри те та. Све те че, зна чи све мо ра да се ме ња. Је ди на не про ме њи ва 
и не из бе жна чи ње ни ца је сте чи ње ни ца ре во лу ци је – дру штве не ре во лу ци је, 
по ли тич ке ре во лу ци је и из над све га на уч не ре во лу ци је, на ко јој се те ме ље све 
оста ле ре во лу ци је. За то је је ди ни нео про сти ви грех (ако то ни је јед но став но 
об лик бо ле сти ко ја мо же да се ле чи ле ко ви ма у пси хи ја триј ској бол ни ци) 
грех кон тра ре во лу ци је, грех мрач ња штва, грех не при хва та ња про ме на, грех 
не са вре ме но сти. Све је до зво ље но: нај лу ђа ве ро ва ња, нај по ре ме ће ни ји сти-
ло ви жи во та, док год то не сто ји на пу ту ре во лу ци је – оне ре во лу ци је ко ја је 
учи ни ла да чо век по ста не го спо дар сам се би и сво ме окру же њу. Али за љу де 
ко ји сто је на пу ту „про гре са” не ће би ти ми ло сти: они ће би ти од ба че ни на 
сме тли ште исто ри је по пут из у мр лих об ли ка дар ви нов ске пра и сто ри је. Јер 
ни шта не тре ба да сто ји на пу ту чо ве ко вог успо на ка ста њу бо го слич но сти. 
Као што у фи зи ци ан троп ски прин цип „из гле да да го то во за ме њу је Бо га чо-
ве ком, ти ме што на го ве шта ва да свест, не спу та на стре лом вре ме на, узро ку је 
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ства ра ње”5, та ко и у жи во ту за сно ва ном на на уч ној ре во лу ци ји чо век тре ба 
да за ме ни Бо га, укла ња ју ћи сва огра ни че ња ко ја сто је у ве зи са бо жан ским 
Твор цем.

По сле два „проб на по ку ша ја” у ви ду Ен гле ске и Фран цу ске ре во лу ци је, 
сво је нај пот пу ни је оства ре ње Ре во лу ци ја до би ја у Ру си ји 1917. го ди не, ка да 
је сру шен глав ни бе дем тра ди ци о нал ног ми шље ња у све ту. Баш као што су 
сви от пад нич ки то ко ви у европ ској исто ри ји, по чев од је да на е стог ве ка, 
при пре ма ли Ру ску ре во лу ци ју и у њој до сти гли сво ју кул ми на ци ју, та ко је 
и чи та ва свет ска исто ри ја на кон 1917. го ди не од ре ђе на том ре во лу ци јом и 
про ти че у ње ној сен ци. 

Да нас је оп ште при хва ће но ми шље ње да су ан ти ко му ни стич ки пре вра ти 
1989-1991. до ве ли до кра ја те фа зе исто ри је. Али то је гре шка. Ако су не ке 
од еко ном ских иде ја ре во лу ци је би ле дис кре ди то ва не, њен те мељ ни кон цепт 
– за ме на Цр кве др жа вом, Бо га на ро дом, Пре да ња на у ком и Ду ха ма те ри јом 
– сто ји јед на ко чвр сто као и до са да. Ру ска ре во лу ци ја би ла је као ну кле ар на 
екс пло зи ја – она је ра зо ри ла основ не еле мен те не са мо ре ли ги о зног, не го 
и кул тур ног и дру штве ног жи во та; она је те жи ла ка то ме да ра зо ри ве ру, 
по ро ди цу, на ци ју и лич ност.6 Као што се по сле ну кле ар не екс пло зи је ра ди о-
ак тив но зра че ње осе ћа на ши ро ком про сто ру још ду го вре ме на, та ко је и са 
зра че њем Ру ске ре во лу ци је. 

Јер, као што су у сво јој по сла ни ци из ок то бра 1991. го ди не на пи са ли је-
рар си Ру ске За гра нич не Цр кве: „Ако се по сле ди це чер но бил ске ка та стро фе 
још по ка зу ју на те ли ма де це из окол них обла сти, ду хов на ка та стро фа чи та ве 
Ру си је по ка зи ва ће сво је ефек те у мно го ду жем вре мен ском пе ри о ду. Као што 
ће чер но бил ска ра ди ја ци ја још мно го го ди на на ста ви ти да уни шта ва жи во те 
на ше де це сво јим под му клим, не ви дљи вим ог њем, ја сно је да ће и по сле ди це 
ду хов не ка та стро фе још ду го на ста ви ти да де лу ју”.7

Ру ско-Је вреј ска ре во лу ци ја
Да би смо схва ти ли Ру ску ре во лу ци ју, нео п ход но је да схва ти мо да су ње ни 

ко ре ни не са мо у европ ским ре во лу ци ја ма про те клих хи ља ду го ди на, не го и 
у је вреј ској ре во лу ци ји ко ја се од и гра ла хи ља ду го ди на ра ни је. Ова кво схва-
та ње ни је ма ни фе ста ци ја „ан ти се ми ти зма”, ка ко се то мо же учи ни ти љу ди ма 

5 Ma rek Kohn, „Joyfully back to Church?”, New Sta te sman and So ci ety, May 1, 1992, p. 32.
6 Ви ди: I. Sha fa re vich, Sot si a lizm kak yavle nie mi ro voj is to rii, Pa ris: YMCA Press, 1977, и: A. Sol zhe nitsyn 
(ed.) Iz-Pod Glyb, Pa ris: YMCA Press, 1974.
7 Ort ho dox Li fe, vol. 41, no. 6, No vem ber-De cem ber, 1991, p. 10.
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на За па ду, јер ка ко би хри шћан ски исто ри чар, ко ји по шту је Бо га Изра и ље вог 
и члан је Цр кве ко ју су осно ва ли упра во Апо сто ли Је вре ји, мо гао озбиљ но да 
се др жи ан ти се мит ских иде ја? То схва та ње пред ста вља плод јед но став не али 
те мељ не и нео спор не чи ње ни це да је Ру ска ре во лу ци ја у сво јој по чет ној фа зи 
би ла де ло углав ном Је вре ја, на дах ну тих у су шти ни је вреј ском фи ло со фи јом 
исто ри је; но, чак и он да ка да во ђе ре во лу ци је ви ше ни су би ли Је вре ји, они 
су на ста ви ли да сво је де ло ва ње, све сно или не све сно, мо ти ви шу у су шти ни 
је вреј ским иде ја ма. Аутор овог ра да ни ка ко ни је ан ти се ми та, али је ан ти ју да-
и ста у том сми слу што је про тив ник ре ли ги је за сно ва не на Тал му ду, ре ли ги је 
ко ја је љу то и отво ре но ан ти хри шћан ска у сво јим основ ним ве ро ва њи ма. У 
том сми слу и сви Апо сто ли и Оци и му че ни ци би ли су ан ти ју да и сти, а та кав 
мо ра да бу де и сва ки све сно ве ру ју ћи пра во слав ни хри шћа нин.

Од вре ме на ка да је Аврам на пу стио сво ју зе маљ ску до мо ви ну и по шао у 
по тра гу за обе ћа ном зе мљом у ко јој ће сам Бог би ти Цар, у свет ској исто ри ји 
по чи ње низ сил них осци ла ци ја из ме ђу два по ла: из ме ђу Си о на и Ва ви ло на, 
Бо го чо ве ка и чо ве ко бо га, те о кра ти је и са та но кра ти је. 

Две хи ља де го ди на ка сни је Бо го чо век је лич но по се тио Сво је Цар ство 
и та да се до го дио дру ги низ сна жних ко ле ба ња. Нај пре су ца ре ви са Ис то ка 
до шли да му ука жу по што ва ње – Ва ви лон се по кло нио пред Си о ном. За тим 
се за ве са хра ма по це па ла на по ла, сам храм био је уни штен, а на род Бо жи ји 
ра се јан је по це лој зе мљи – Си он је у ду хов ном сми слу по стао Ва ви лон, и у 
ва ви лон ском Тал му ду Је вре ји су раз ра ди ли от пад нич ко уче ње Си о ни зма.

Али он да се у Си о ну ро дио но ви Изра иљ, Изра иљ Бо жи ји (Гал. 6,16), 
Цр ква Хри сто ва, и бив ша де ца гне ва из За пад ног Ва ви ло на, па ган ски Гр ци 
и Ри мља ни, при шли су да се по кло не пред ње го вим но га ма. А ка да је све ти 
Кон стан тин по стао цар Ста ро га Ри ма, сам те мељ и кру на ва ви лон ског си-
сте ма – по што ва ње чо ве ко бо га-ца ра – пре тво ри ли су се у сво ју су прот ност: 
бо го бор на са та но кра ти ја Ста рог Ри ма пре тво ри ла се у бо го љу би ву те о кра-
ти ју Но вог Ри ма. 

Да нас, две хи ља де го ди на по сле Хри ста, на ла зи мо се усред тре ће ве ли-
ке се ри је же сто ких ко ле ба ња у свет ској исто ри ји. Го ди не 1917. бо го љу би ва 
те о кра ти ја Тре ћег Ри ма, Ру си ја, пре тво ри ла се у бо го мр зе ћу са та но кра ти ју 
Се вер ног Ва ви ло на – Со вјет ски Са вез. От пад ни ци Ју деј ци осве ти ли су се 
Тре ћем Ри му за ра зо ре ње њи хо ве др жа ве од стра не пр вог, Ста рог Ри ма.

Да је упра во то би ло пра во зна че ње Ру ске ре во лу ци је, по ка за ла је јед на 
нео бич на „по ду дар ност” ко ја је оста ла сла бо при ме ће на: 9. но вем бра 1917. 
го ди не лон дон ски „Тајмс” је на ис тој стра ни из ве стио о два до га ђа ја – у гор-
њем де лу стра не о бољ ше вич кој ре во лу ци ји у Пе тро гра ду, а од мах ис под то га 
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да је бри тан ски ми ни стар спољ њих по сло ва лорд Бал фур обе ћао Је вре ји ма 
до мо ви ну у Па ле сти ни. Не ве ру ју ћем чо ве ку чи ни се да та два до га ђа ја ни су 
ме ђу соб но по ве за на: чи ње ни ца да су се од и гра ли у исто вре ме и под ру ко вод-
ством љу ди ко ји су при па да ли ис тој ра си, кла си и има ли исто ме сто бо рав ка 
– тј. под ру ко вод ством је вреј ске ин те ли ген ци је из За пад не Ру си је и Пољ ске 
– де лу је као чи ста слу чај ност. За око ве ру ју ћег чо ве ка то су ипак два аспек та 
јед ног исто га до га ђа ја, ко ја су се по ја ви ла у две раз ли чи те ге о граф ске обла сти 
– до га ђа ја ко ји се у Је ван ђе љу на зи ва по чет ком стра да ња (Мт. 24,8), у по сла-
ни ца ма апо сто ла Па вла – укла ња њем оно га ко ји сад за др жа ва (2. Сол. 2,7), а у 
От кри ве њу апо сто ла Јо ва на – осло ба ђа њем зве ри из без да на (Отк. 20,3).

Сад, ако тај до га ђај по гле да мо са је вреј ске тач ке гле ди шта, он из гле да као 
три јумф чи сто на ци о нал ног по кре та – Си о ни зма. Са дру ге стра не, из ру ског 
угла, он де лу је као чи сто дру штве но-по ли тич ки пре врат, мо ти ви сан се ку ла-
ри зо ва ним ви ђе њем свет ске исто ри је – марк си змом-ле њи ни змом. За пра во, 
све јед но је – си о ни зам и марк си зам-ле њи ни зам пред ста вља ју два аспек та 
по кре та ко ји у су шти ни ни је ни чи сто на ци о нал ни ни чи сто по ли тич ки, не го 
ре ли ги о зни, или тач ни је де мон ски.

То се нај ја сни је ви ди из Ца ре вог уби ства, 4/17. ју ла 1918. го ди не. На зи-
ду со бе у ко јој је уби јен про на ђен је нат пис ко ји да је оце ну уби ства са тач ке 
гле ди шта је вреј ске ре во лу ци је. Био је то ци тат не мач ког је вреј ског пе сни ка 
Хај неа, ма ло из ме њен, да би се до би ла реч „цар” ко ја Ца ра по и сто ве ћу је са 
Вал та са ром:

Bel sat zar ward in sel bi ger Nacht
Von se i nen Кnechten um ge bracht.

Исте те но ћи Вал та ца ра
Уби ше слу ге ње го ве.8

Али исти на је би ла упра во су прот на. Вал та сар је мр зео на род Бо жи ји 
и ње го во укла ња ње отво ри ло је пут за об но ву Хра ма Бо жи јег у Си о ну од 
стра не Зо ро ва ве ља (чи је име зна чи „стра нац у Ва ви ло ну”). Уби ство Ца ра 
Ни ко ла ја, на про тив, отво ри ло је пут за уни ште ње Пра во слав не Ру си је и ње-
но пре тва ра ње у Ва ви лон.

Ова квог гле ди шта ни су се др жа ли са мо пра во слав ни или „ан ти се ми ти”. 
Вин стон Чер чил је, на при мер, пи сао: „Јед ном ће се мо жда по ка за ти да су и 
8 Ви ди: Nic ho las Ko zlov, Krest nij Put', Мо сква, 1993; Enel, „Zher tva”, Ko lo kol', Мо сква, 1990, N 5, стр. 
17-37, i Mic hael Or lov, „Eka te rin burg skaya Gol go fa”, Ko lo kol', 1990, N 5, стр. 37-55
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Је ван ђе ље Хри сто во и је ван ђе ље ан ти хри сто во мо ра ли да по тек ну из јед ног 
истог на ро да и да је тај ми стич ни и та јан стве ни на род био иза бран за нај ви ше 
про ја ве ка ко бо жан ског, та ко и ђа вол ског… Од временa 'Спар та ка' Вај сха уп та 
до вре ме на Кар ла Марк са, и ка сни је до Троц ког (Ру си ја), Бе ле Ку на (Ма ђар-
ска), Ро зе Лук сем бург (Не мач ка) и Еме Голд ман (САД), ова свет ска за ве ра 
за ру ше ње ци ви ли за ци је и об но ву дру штва уте ме ље ног на за у ста вље ном 
раз во ју, за ви дљи вој злу ра до сти и од су ству јед на ко сти стал но је ра сла. Она 
је од и гра ла, ка ко је са вре ме ни пи сац гђа Не ста Веб стер та ко ве што по ка за ла, 
без сум ње пре по зна тљи ву уло гу у тра ге ди ји Фран цу ске ре во лу ци је. Она је 
би ла глав ни из вор сва ког под ри вач ког по кре та то ком де вет на е стог ве ка; а 
са да је ко нач но та бан да на стра них љу ди из под зе мља ве ли ких гра до ва Евро-
пе и Аме ри ке шче па ла за ко су ру ски на род и прак тич но за го спо да ри ла тим 
огром ним цар ством. Не ма по тре бе да се пре у ве ли ча ва уло га ко ју су у ства ра-
њу бољ ше ви зма и из во ђе њу Ру ске ре во лу ци је од и гра ли ти ин тер на ци о нал ни 
и углав ном без бо жни Је вре ји. Она је сва ка ко ве о ма ве ли ка и ве ро ват но ве ћа 
од уло ге свих дру гих”.9

Да глас Рид пи ше: „Цен трал ни ко ми тет Бољ ше вич ке пар ти је, ко ји има 
вр хов ну власт, са сто ји се од 3 Ру са (укљу чу ју ћи и Ле њи на10) и 9 Је вре ја. Сле-
де ће те ло по зна ча ју, Цен трал ни из вр шни ко ми тет чи ни ла су 23 Је вре ји на 
и 13 оста лих. Ме ђу име ни ма 556 ви со ких зва нич ни ка бољ ше вич ке др жа ве 
ко ја су зва нич но об ја вље на 1918-1919. го ди не на ла зи ло се 448 Је вре ја и 108 
оста лих. У цен трал ним ко ми те ти ма ма њих, то бо же „со ци ја ли стич ких” или 
дру гих не ко му ни стич ких пар ти ја… би ло је 55 Је вре ја и 6 оста лих”.11

Чак и „про се мит ски” исто ри чар Ри чард Пајпс при зна је: „Је вре ји су у Бољ-
ше вич кој пар ти ји и у ра ном Со вјет ском др жав ном апа ра ту не спор но игра ли 
уло гу ко ја је би ла у дис про пор ци ји са њи хо вим уче шћем у по пу ла ци ји. Број 
Је вре ја ко му ни стич ких ак ти ви ста у Ру си ји и ван ње них гра ни ца био је огро-
ман: у Ма ђар ској, на при мер, он је до сти гао 95 про це на та во де ћих лич но сти 
у дик та ту ри Бе ле Ку на. Они су би ли дис про пор ци о нал но за сту пље ни и ме ђу 
ко му ни сти ма Не мач ке и Аустри је у вре ме та мо шњих ре во лу ци о нар них пре-
ви ра ња 1918-1923, као и у апа ра ту Ко му ни стич ке Ин тер на ци о на ле”.12

9 Il lu stra ted Sun day He rald, Fe bru ary 8, 1920; ци ти ра но у: Do u glas Reed, Th e Con tro versy of Zion, Dur-
ban, S. A.: Dolp hin Press, 1978, pp. 272-273.
10 Ипак, и Ле њин је де ли мич но Jеврејин. Ње гов де да, пре но што га је кр стио пра во слав ни све ште-
ник, звао се Изра ел, а пра де да Мо ше Бланк. Ви ди: Li na Ave ri na, „Evrej skij ko ren'”, Nas ha Stra na (Israel), 
22. ја ну ар, 1997. 
11 Reed, „Th e Con tro versy of Zion…”, p. 274.
12 Pi pes, Rus sia un der the Bol she vik Re gi me, 1919-1924, Lon don: Fon ta na Press, 1995, pp. 112-13. И по сле 
Дру гог свет ског ра та, Је вре ји, чак и они ре ли ги о зни, на ста ви ли су да игра ју зна чај ну уло гу у ис точ но-
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На рав но, Је вре ји-бољ ше ви ци ни су би ли ре ли ги о зни Је вре ји, не го су за-
пра во би ли про тив ни ци Тал муд ског ју да и зма, као и би ло ко ји дру ги сег мент 
по пу ла ци је. Све јед но, ка ко при ме ћу је Пајпс, „ре зул та ти из бо ра за Уста во твор-
ну скуп шти ну по ка зу ју да по др шка бољ ше ви ци ма ни је до ла зи ла из ре ги о на 
са ве ћом кон цен тра ци јом Је вре ја, не го из ору жа них сна га и гра до ва ве ли ке 
Ру си је у ко ји ма Је вре ја те шко да је би ло”.13 Та ко кри ви ца за Ру ску ре во лу ци ју 
мо ра да пад не на Ру се јед на ко као и на Је вре је; у ства ри, те шко да би ло ко ји 
од на ро да ко ји су чи ни ли Ру ско цар ство мо же да твр ди ка ко ни је имао уде ла 
у ка та стро фи.

Ипак, то не ума њу је из у зет ну уло гу Је вре ја у ре во лу ци ји, што се у крај њој 
ли ни ји мо же при пи са ти тра ди ци о нал ној ан ти ру ској и ан ти хри шћан ској на-
стро је но сти је вреј ске кул ту ре, ко ја се ис по ља ва ла кроз обе глав не по ли тич ке 
про ја ве – бољ ше ви зам и си о ни зам. Јер, као што је у сво јој „Ауто би о гра фи ји” 
по ка зао Ха им Вајц ман, пр ви пред сед ник Изра е ла, ате и стич ки ори јен ти са ни 
Је вре ји-бољ ше ви ци и те и сти Је вре ји-си о ни сти по те кли су из истог ми љеа, че-
сто и из истих по ро ди ца, та ко да је ње го ва мај ка мо гла да ви ди три јумф сво јих 
си но ва ка ко у бољ ше вич кој Мо скви, та ко и у си о ни стич ком Је ру са ли му…14

И ви ше од то га, је вреј ска до ми на ци ја у Ру си ји, као ре зул тат ре во лу ци је, 
по ста ла је та ко пот пу на, да је прак тич но по гре шно го во ри ти о „ру ској” ре во-
лу ци ји: би ће пра вил ни је на зва ти је ан ти-ру ском, или ру ско-је вреј ском ре во-
лу ци јом. За пра во, Ру ска ре во лу ци ја се мо же по сма тра ти као је дан огра нак 
оп штег три јум фа је вреј ских сна га ко ји у два де се том ве ку мо же мо да пра ти мо 
јед на ко на Ис то ку и на За па ду – и у Ру си ји, и у Аме ри ци, и у Изра е лу. Као да 
је по Бо жи јем до пу ште њу и ра ди ка жња ва ња гре хо ва мно гих на ро да уста ла 
бан да освет ни ка да би укло ни ла по след њу ве ли ку си лу ко ја је за др жа ва ла, 
на ја вљу ју ћи ти ме до ба Апо ка лип се.

е вроп ским ко му ни стич ким пар ти ја ма. На при мер, Мо зес Ро зен је по стао члан Ру мун ске ко му ни стич-
ке пар ти је по сле ра та, а на ста вио да слу жи ру мун ским ко му ни сти ма и на кон што је по стао Глав ни 
ра бин Ру му ни је 1948. го ди не. Јак ути цај у пар ти ји  имао је чак и по сле па да Ча у ше ску о вог ре жи ма 
1989. Ви ди: Pyat nit sa (Israel), N 69, Ja nu ary 22, 1997, p. 8
13 Pi pes, op.cit., p. 113.
14 We it zmann, Trial and Er ror: Th e Auto bi o graphy of Cha im We it zmann, New York: Har per, 1949.
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Ре во лу ци ја: 1. Де тер ми ни стич ко осло бо ђе ње
Ако се окре не мо фи ло соф ским осно ва ма ре во лу ци је, про на ла зи мо да је 

исти тај је вреј ски еле мент не рас ки ди во ис пре пле тен и са њи ма – и то не са мо 
за то што је ме ђу те о ре ти ча ри ма ре во лу ци је би ло то ли ко Је вре ја. 

Као што је ис та као Бер транд Ра сел, мно ги еле мен ти марк си стич ког си-
сте ма под се ћа ју на ју да и зам: исто стре мље ње ка обе ћа ној зе мљи са да и ов де 
(ко му ни зам и од у ми ра ње др жа ве); иста по де ла свет ске по пу ла ци је на иза бра-
ни на род (про ле та ри јат) и го је („екс пло а та тор ске” кла се), као и љу та мр жња 
пре ма овим по след њим, те за тим исти култ ла жног ме си је (не по гре ши вог 
ли де ра пар ти је).15 Уто пи зам је за и ста ср це фи ло соф ског си сте ма марк си зма-
ле њи ни зма. Игор Ша фа ре вич је ана ли зи рао по ре кло при ме ра уто пиј ског 
ми шље ња о др жав но сти у мно гим епо ха ма и ге о граф ским ре ги о ни ма. До шао 
је до за кључ ка да је уто пи ја увек: а) то та ли тар на, во ди ка уки да њу при ват не 
сво ји не, по ро ди це и ре ли ги је; б) ру ко во ди се не ка квом же љом за смр ћу, ко ја 
до во ди до пси хич ке и ду хов не смр ти на ро да.16 

Под име ном „хи ли ја зма” или „ми ле на ри зма”, уто пи зам је пред ста вљао 
јед ну од нај ста ри јих хри шћан ских је ре си (и то, као што мо же мо да ви ди мо, 
ве о ма сна жно ју деј ски обо је ну). Мо гу ће је да су ре чи: „чи јем Цар ству не ће 
би ти кра ја”, ко је су Ни кеј ском Сим во лу ве ре до да те на Дру гом Ва се љен ском 
са бо ру у Кон стан ти но по љу 381. го ди не, би ле усме ре не про тив те је ре си.17 Јер 
хи ли ја зам се у су шти ни сво ди на ве ро ва ње да ће Сам Хри стос до ћи на зе мљу 
пре Стра шног су да, ка ко би на ви дљи ви на чин ус по ста вио Сво је цар ство за 
пе ри од од хи ља ду го ди на, а то цар ство ће, пре ма је ре тич ком уче њу, ка рак те-
ри са ти три јумф је вреј ског на ро да и је вреј ског за ко на.

Но, Цр ква је ово од ба ци ла, уче ћи да ће истин ско Цар ство Хри сто во 
на сту пи ти тек по сле Су да и да ће то би ти ду хов но цар ство не од овог све та, 
ко је не ће има ти кра ја. Ми у Цар ство Бо жи је до не кле мо же мо да сту па мо и 
пре Су да, али са мо у Цр кви и кроз Цр кву, ко ја не пред ста вља и не мо же да 
пред ста вља чул но за ми шље но и при вре ме но цар ство.

15 Rus sell, A Hi story of We stern Phi lo sophy, Lon don: Al len Un win, 1947, p. 383
16 Sha fa re vich, „Sot si a lizm”, у:  Sol zhe nitsyn, A. (ed.) Iz-pod Glyb, Pa ris:YMCA Press, 1974; Sot si a lizm kak 
yavle nie mi ro voj is to rii, Pa ris: YMCA Press, 1977.
17 Ипак, епи скоп Ка лист Ди о клиј ски пи ше (при ват но пи смо од 21. ја ну а ра 1997): „Из гле да ве ро ват-
ни је да је (тај до да так) био усме рен про тив уче ња Мар ке ла Ан кир ског (ко ји ни је био хи ли ја ста); Мар-
кел и ње го ви след бе ни ци по ме ну ти су у Пр вом пра ви лу Са бо ра из 381. го ди не. Џ. Н. Д. Ке ли (J.N.D. 
Kelly) у сво јој књи зи 'Ра но хри шћан ски Сим во ли ве ре' (Early Chri stian Cre eds) за у зи ма гле ди ште да је 
по ме ну ти до да так ста вљен про тив Мар ке ла. Бра јан Е. Да леј (Brian E. Da ley) у свом ра ду 'На да древ не 
Цр кве: При руч ник све то о тач ке ес ха то ло ги је' (Th e Ho pe of the Early Church: A Hand bo ok of Pa tri stic Escha-
to logy), уоп ште не по ми ње би ло ка кву осу ду хи ли ја зма 381. го ди не”. 
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Уто пи зам је за сно ван не са мо на је ре тич кој ес ха то ло ги ји, не го и на ла-
жној ан тро по ло ги ји ко ја по ри че чо ве ков пад. Јер уто пи ја на зе мљи мо гу ћа је 
са мо под усло вом да су љу ди ко ји жи ве у уто пи ји без гре шни и бе стра сни, и 
да их по кре ћу са мо са вр ше на љу бав и сми ре ње. Прет по став ка да би ло ко ја 
кла са љу ди кад јед ном бу де осло бо ђе на од не прав де и бе де ауто мат ски по ста је 
слич на ан ђе ли ма пред ста вља мит. Још ви ше је мит иде ја да цар ство љу ба ви 
и брат ства мо же да на сту пи као по сле ди ца же сто ког и бра то у би лач ког ра та. 
Циљ не оправ да ва сред ства; ко ри шће ње ло ших сред ста ва не из бе жно до во ди 
до ло ших ре зул та та. 

Као што је ре као Сол же њи цин, ли ни ја ко ја раз два ја до бро и зло не про-
ла зи из ме ђу кла са и на ро да, не го кроз сва ко људ ско ср це. За то је ко нач на 
по бе да до бра над злом мо гу ћа са мо кроз очи шће ње људ ског ср ца – сва ког 
људ ског ср ца. А то је ду хов ни циљ, ко ји се не по сти же ма те ри јал ним или по-
ли тич ким, не го ду хов ним сред стви ма – ис по ве да њем ве ре и по ка ја њем због 
гре хо ва, а не по бу ном про тив Ца ра и пре ра спо де лом имо ви не.

Ово нас во ди до још ве ће по гре шке уто пи зма – ње го вог ма те ри ја ли зма. 
Јер ако је рес хи ли ја зма ипак при зна је по сто ја ње Бо га и ду хов ну при ро ду 
чо ве ка, уто пи зам све ре ду ку је на сле пи де тер ми ни зам без о се ћај не ма те ри је. 
За древ не је ре ти ке уто пи ју је мо гао да ус по ста ви са мо Бог и пред ста вља ла је 
на гра ду пра вед ни ма за ис прав ну упо тре бу њи хо ве сло бод не во ље. За мо дер не 
уто пи сте не по сто је ни Бог ни сло бод на во ља – али уто пи ја ће сва ка ко до ћи, 
као ре зул тат гво зде них за ко на нео п ход но сти. Ова фа та ли стич ка ве ра и да је 
Ре во лу ци ји ње ну стра шну сна гу – јер љу ди по ста ју нео бич но са мо у ве ре ни 
кад зна ју да ће на кра ју сва ка ко да по бе де – као и ње ну ужа са ва ју ћу бру тал-
ност, јер кад не ма сло бод не во ље, он да не ма ни од го вор но сти и, по ре чи ма 
До сто јев ског, „ако не ма Бо га, све је до зво ље но”. 

„Ко смич ка оп сед ну тост, – пи ше отац Ге ор ги је Фло ров ски – ето ка ко мо-
же мо да де фи ни ше мо уто пиј ско ис ку ство. Осе ћа ња без у слов не за ви сно сти, 
пот пу не од ре ђе но сти спо ља, пот пу не уву че но сти и укљу че но сти у свет ски 
по ре дак – та ко уто пи зам схва та се бе и свет. Чо век се бе до жи вља ва као 'ор ган-
ски шраф', као ка ри ку не ког све о бу хват ног лан ца – он осе ћа сво ју јед но знач ну 
и не из ме њи ву по ве за ност са ко смич ким ци љем…

Од де лат ни ка и ства ра о ца ко ји све сно же ли и би ра, те сто га при хва та и ри-
зик од го вор но сти за соп стве не од лу ке, чо век се пре тва ра у ствар, у иглу ко јом 
не ко не што ши је. У том ор ган ском све је дин ству не ма ме ста за де ло ва ње – ту је 
мо гу ће са мо кре та ње… Ту не ма ме ста за де ла ње, не ма ме ста за под виг”.18

18 Flo rovsky, „Me taphyzic he skie pred posylki uto pi zma”, Put', Ju ne-July, 1926, стр. 30 (Р).
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Ре во лу ци ја: 2. На ци о на ли стич ки
ин тер на ци о на ли зам

Ако хи ли ја зам-уто пи зам пред ста вља јед ну од нај ста ри јих ју део-хри шћан-
ских је ре си, по де ла све та на „чи сте” и „не чи сте” кла се или на ци је још је ста ри-
ја. Она је би ла пред мет пр вог цр кве ног Са бо ра ко ји је одр жан у Је ру са ли му 
под пред се да ва њем апо сто ла Ја ко ва. Ако је чак и ве ли ки апо стол об ре за ња, 
све ти Пе тар, ма кар и на крат ко при хва тио ту по де лу, шта је он да из не на ђу ју ће 
у то ме што су је от пад ни ци Је вре ји и марк си сти-ле њи ни сти ове ко ве чи ли? 
Ово ис ку ше ње ни је ка рак те ри стич но са мо за Је вре је: на ци о на ли зам, уз ди за-
ње соп стве ног на ро да или кла се као су штин ски су пер и ор ни јег у од но су на 
све дру ге – то је веч но ис ку ше ње свих на ро да, ко је код не ких пра во слав них 
на ро да ни ка да ни је би ло ве ће не го да нас. 

Ка да је Бог за по ве дио Но ју да уве де у ков чег по пар и од „чи стих” и од 
„не чи стих” жи во ти ња, и ка да је за по ве дио апо сто лу Пе тру да је де ка ко „чи сту” 
та ко и „не чи сту” хра ну, Он је са мим тим по ка зао да не ма по су шти ни чи стих 
на ро да. Јер не ма раз ли ке…сви са гре ши ше и ли ше ни су сла ве Бо жи је (Рим. 3,22-
23). Сви из ван ков че га, из ван Цр кве Хри сто ве, не чи сти су; и сви уну тар Цр кве 
су, ако не пот пу но чи сти, он да сва ка ко у про це су очи шће ња. И сви, без об зи ра 
на на ци о нал ност, мо гу да уђу у Цр кву. Или је Бог са мо Ју де ја ца, а не и не зна бо-
жа ца? Да, и не зна бо жа ца. Јер је дан је Бог, Ко ји ће оправ да ти об ре за ње из ве ре и 
нео бре за ње ве ром (Рим. 3,29-30). На рав но, на ци о на ли зам ни је увек па то ло шки 
фе но мен и че сто је по тре бан ра ди  спа се ња на ци је и ја ча ња истин ске ве ре; та ко 
да би мо жда тре ба ло да тер мин „на ци о на ли зам” ре зер ви ше мо за па то ло шку 
по ја ву, а да за озна ча ва ње по зи тив не по ја ве, ко јој са да же ли мо да по све ти мо 
па жњу, ко ри сти мо дру ги тер мин, на при мер „па три о ти зам”.

Ка да је сре ди ном де вет на е стог ве ка ру ски Цар Ни ко лај Пр ви одо брио 
ло зин ку сло ве но фи ла „Пра во сла вље, Са мо др жа вље, На род ност”, он је под 
„на род но шћу” под ра зу ме вао вр ли ну па три о ти зма, или љу ба ви пре ма сво јој 
отаџ би ни. „На род ност” је, пре ма схва та њу Ни ко ла ја Пр вог и сло ве но фи ла, 
би ла по ве за на са Пра во сла вљем, по што је би ла пот чи ње на Пра во сла вљу и уз-
ди за ла је на ци ју не ра ди ње са ме и не у су прот ста вље но сти дру гим на ци ја ма, 
не го као но си о ца јед ног аспек та Бо жан ске иде је на ци о нал ног по сто ја ња. Та ко 
да циљ на ци о нал не са мо све сти, пре ма тој кон цеп ци ји, пред ста вља „до сти за-
ње у суд би ни и ду ху на ро да оно га што Бог о ње му про ми шља у веч но сти”, 
ка ко се из ра зио Вла ди мир Со ло вјев.19

19 Ци ти ра но у: Bo ri sov, „Nat si o nal'noye vo zroz hde niye i nat siya-lic hnost'”, у: Sol zhe nitsyn, A. (ed.) Iz-
pod Glyb, Pa ris: YMCA Press, стр. 202 (Р).
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Ре во лу ци ја те жи да ра зо ри „Бо жан ску иде ју на ци о нал ног по сто ја ња”, 
ко лек тив но ли це сва ке на ци је, баш као што те жи да ра зо ри Бо жан ски об лик 
по сто ја ња чо ве ка, ин ди ви ду ал ни лик сва ког чо ве ка. Та ко је Ле њин ре као да 
циљ со ци ја ли зма ни је са мо оку пља ње на ци ја, не го та ко ђе и њи хо во сје ди ње ње 
– тј. њи хо во уни ште ње. Јер, ка ко је пи сао До сто јев ски, „со ци ја ли зам ли ша ва 
на ци о нал ни прин цип ње го ве ин ди ви ду ал но сти, под ри ва ју ћи са ме те ме ље 
на ци о нал но сти”.20 На рав но, Ле њин се ни је ли био да по др жа ва и рас па љу је 
на ци о на ли зме ма лих на ро да Ру ског Цар ства, са ци љем да сло ми бо го но сни 
на род, ко ји је мр зео и ко га се бо јао ви ше но ичег дру гог. Али, рас па љу ју ћи 
на ци о нал на осе ћа ња, он се за тим тру дио да их из но ва угу ши, пот чи ња ва ју ћи 
све на ци је је ди ној на ци ји и ка сти ко ју је при хва тао – на ци ји је вреј ског ин тер-
на ци о на ли зма, Ко му ни стич кој пар ти ји Со вјет ског са ве за.21

Тај па ра докс да со ци ја ли зам исто вре ме но рас па љу је на ци о на ли зам и ра-
за ра на ци ју пред ста вља је дан аспект оп ште па ра док сал но сти со ци ја ли стич ке 
ре во лу ци је, ко ја про по ве да сло бо ду а прак ти ку је роп ство, про гла ша ва јед на-
кост а ства ра не јед на кост, са ња о брат ству а рас па љу је бра то у би лач ки рат. 
На сли чан на чин је и Фран цу ска ре во лу ци ја об ја ви ла сло бо ду и јед на кост 
свих на ци ја; али ње но пр во по ја вљи ва ње на ме ђу на род ној сце ни  од и гра ло 
се у ви ду На по ле о но вог им пе ри ја ли зма, ко ји је по ку шао да ли ши сло бо де све 
на ро де Евро пе. И ма ко ли ко да је то па ра док сал но, упра во је са мо др жав на 
Ру си ја, ко ја је по бе ди ла На по ле о на, га ран то ва ла оп ста нак на ро ди ма За па да 
и сло бо ду од то та ли та ри зма ма кар за на ред них сто го ди на. 

Јер ма да је под сти ца ла страст за лич ном и на ци о нал ном сло бо дом, да 
би та ко уни шти ла ста ре цр кве не и др жав не струк ту ре, ре во лу ци ја је за пра во 
има ла за циљ уни ште ње сва ке сло бо де и ин ди ви ду ал но сти, ка ко лич не та ко 
и на ци о нал не. Ли це мер но се окре ћу ћи оним ва се љен ским иде а ли ма ко је је 
све ту да ло хри шћан ство – не ма ви ше Ју деј ца ни Је ли на, не ма ви ше ро ба ни 
сло бод но га, не ма ви ше му шког ни жен ског – она је у ства ри те жи ла ка пот пу-
ном уни ште њу тих иде а ла, ра за ра ју ћи осно ве на ко ји ма сви они по чи ва ју: јер 
сте ви сви је дан чо век у Хри сту Ису су (Гал. 3,28). Та ко је, по пут зми је у ра ју, 
она обе ћа ва ла жи вот, а да ва ла смрт…

20 Do stoyevsky, Th e Di ary of a Wri ter, 1877; tran sla ted by Bo ris Bra sol, Ha sle me re: Ian mead, 1984, p. 
738.
21 I. Sha fa re vich, „Obo so ble niye ili sbliz he niye”, у: Sol zhe nitsyn, A. (ed.), Iz-pod Glyb, Pa ris: YMCA Press, 
1974 (Р).
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Ре во лу ци ја: 3. Де мо крат ска са та но кра ти ја
Ипак, нај ду бља и нај ка рак те ри стич ни ја цр та је вреј ско-ру ске ре во лу ци је, 

ка рак те ри стич ни ја чак и од ње не ан ти лич но сне и ан ти на ци о нал не стра сти, 
је сте ње на по тре ба за по што ва њем ла жног Ме си је. Кроз свој уто пи зам ре во лу-
ци ја гу та лич но сти сво јих след бе ни ка у сти хиј ском, све о бу хват ном про це су 
ко ме они пре да ју сво ју сло бо ду и ин ди ви ду ал ност. А за ра чун кла сне бор бе и 
ан ти па три о ти зма она ру ши и по след ње ба сти о не лич не и ко лек тив не сло бо де 
ко ји сто је на пу ту ње ној ко нач ној по бе ди. Но, ка ква је то по бе да, ако не ма 
вр хов ног по бед ни ка пред чи је би се но ге мо гли по ло жи ти тро фе ји, ни во ђе 
ко ји у сво јој лич но сти ова пло ћу је раз ло ге по бе де про ле та ри ја та? Ето због 
че га ре во лу ци ја ни је би ла до вр ше на све док ни је на шла сво га бо га. Ето због 
че га је лич на „скром ност” Ле њи на мо ра ла да бу де „ис пра вље на” Ста љи но вом 
„све му дро шћу” и ето због че га ко лек тив ни ан ти христ со вје ти зма мо ра јед но га 
да на да до сег не сво ју апо те о зу у лич ном ан ти хри сту ју да и зма…

У „Бра ћи Ка ра ма зо ви ма” До сто јев ски је по ка зао ту по тре бу за уни вер-
зал ним по кло ње њем, ко ја ле жи у са мом ср цу ре во лу ци је. Он ње но по ре кло 
ве зу је за по што ва ње не по гре ши вог па пе је ре тич ког Ри ма и да ље за по што ва ње 
им пе ра то ра – pon ti fex ma xi mus-а не зна бо жач ког Ри ма. Ду бо ко у чо ве ко вој 
ду ши је, по ре чи ма бла же ног Ав гу сти на, бо го са зда ни са суд; ако тај са суд ни је 
ис пу њен по што ва њем истин ског Бо га, он се ис пу ња ва по што ва њем ла жног 
бо га и то ме бо гу чо век се у пот пу но сти пре да је. Та ко се не дав но, по сле са хра не 
дик та то ра Оба ле Сло но ва че (ко ји је по ди гао нај ве ћи храм на све ту, по узо ру 
на цр кву Св. Пе тра у Ри му), не ки мла дић ван се бе од бо ла ба цио у ров са 
во дом пу ном кро ко ди ла ко ји је окру жи вао дик та то ров дво рац. То по ка зу је 
да је по тре ба за ап со лут ним по што ва њем и пот пу ном са мо по жр тво ва но шћу 
жи ва и да нас, у на ше ма те ри ја ли стич ко до ба, као што је увек и би ла. 

За пад је по ја ву то та ли та ри зма у Ру си ји при пи сао сла бо сти ње них де мо-
крат ских ин сти ту ци ја 1917. го ди не и ње ној ду гој исто ри ји ауто крат ске вла да-
ви не. Са та но кра ти ја бољ ше ви зма, пре ма тој кон цеп ци ји, пред ста вља бли ску 
ро ђа ку те о кра ти је Све те Ру си је и за јед но са њом сто ји на су прот „истин ској 
пра вед но сти” за пад не де мо кра ти је. За пра во, у очи ма За па да и са ма ин сти ту-
ци ја цар ске вла сти пред ста вља зло.

Ипак, дру штво је већ од сво га те ме ља је рар хиј ски уре ђе но. Та ко Ту шка-
рев пи ше: „Основ ну ће ли ју др жа ве пред ста вља по ро ди ца. У по ро ди ци отац 
је по при ро ди гла ва, док је син ње му пот чи њен; ауто ри тет оца ни је ре зул тат 
из бо ра у по ро ди ци, не го му је при род но дат, за ко ном Бо жи јим (Ми тро по лит 
Фи ла рет Мо сков ски). И као што из раз гра на те по ро ди це, тј. пле ме на, на ста је 
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на род, та ко и из вла сти јед ног чо ве ка у по ро ди ци на ста је цар ско са мо др жа вље. 
И по ро дич ну и мо нар хиј ску ор га ни за ци ју ус по ста вио је Бог ра ди зе маљ ског 
жи во та гре шног и па лог чо ве ка. Пр во ство ре ни чо век, жи ве ћи у за јед ни ци 
са Бо гом, ни је био пот чи њен ни ком дру гом осим Бо гу и го спо да рио је не ра-
зум ним ство ре њи ма. Али ка да је чо век са гре шио, ка да је уни штио Бо жан ску 
је рар хи ју пот чи ње но сти и от пао од Бо га, по стао је слу га гре ха и ђа во ла, и 
као по сле ди ца то га – пот чи њен је чо ве ку слич ном се би. Чо ве ко ва гре хов на 
во ља зах те ва пот чи ња ва ње ра ди огра ни ча ва ња сво је ра зор не де лат но сти. 
Ова Бо жан ска од ред ба има у ви ду јед но чо ве ко во до бро – да се огра ни чи 
ши ре ње зла. И са ма исто ри ја по ка зу је да не до ста ци мо нар хи је, ка кви год 
они би ли, ни су ни шта у по ре ђе њу са оним злом ко је су љу ди ма до но си ле 
ре во лу ци је и анар хи је.

Мо нар хи стич ку власт Бог је уста но вио по узо ру на Се бе. Као Је дан, Бог 
је уста но вио – јед но лич ну власт; као Све мо гућ уста но вио је – са мо др жав ну 
власт; као Ве чан, уста но вио је – на след ну власт (Ми тро по лит Фи ла рет Мо-
сков ски). Та ква је мо нар хи ја уоп ште, не за ви сно од свог ду хов ног са др жа ја. 
Бу ду ћи да је уста но вље на пре ма по до би ју Бо жи јем, она већ има вас пит ни 
ре ли гиј ски зна чај. Хри шћан ска пак мо нар хи ја на ста ла је и раз ви ја ла се под 
не по сред ним ру ко вод ством и бла го дат ним осве ће њем Цр кве Хри сто ве, те 
сто га има на ро чит ду хов ни са др жај”.22

Ре во лу ци ја је те жи ла ка то ме да сру ши овај при род ни по ре дак, не из љу-
ба ви пре ма де мо кра ти ји и на ро ду, не го да би је дан на род вла дао над сви ма, 
али не ру ски на род, не го је вреј ски; јер, као што ка же Тал муд: „је вреј ски на род 
је Ме си ја у пра вом сми слу те ре чи”.23 То се ви де ло већ и то ком Фран цу ске 
ре во лу ци је, кад су Је вре ји по мо ћу под ми ћи ва ња, лич ног ути ца ја и на си ља до-
би ли сло бо ду за свој на род, и од мах зло у по тре би ли но во сте че не при ви ле ги је, 
та ко да је 1806. го ди не, по по врат ку из Аустер ли ца, На по ле он био при ну ђен 
да са зо ве спе ци јал но за се да ње Си не дри о на ка ко би им по ста вио ди рект но 
пи та ње: да ли сте ви ло јал ни фран цу ској др жа ви и ње ним за ко ни ма? До био 
је од го вор ко ји је же лео; али Је вре ји су на ста ви ли да зло у по тре бља ва ју сво ју 
сло бо ду ка ко би го спо да ри ли над оста ли ма, та ко да је он био при ну ђен да 
уки не не ке од њи хо вих при ви ле ги ја.

У сва ком слу ча ју, ка да су де мо крат ске ре во лу ци је у Евро пи де вет на е стог 
ве ка го то во сву да до ве ле до еман ци па ци је Је вре ја, ра би ни су, бо је ћи се гу бље-
ња је вреј ског иден ти те та ме ђу не је вре ји ма, ство ри ли Си о ни стич ки по крет 
ка ко би об но ви ли је вреј ски ге то у Па ле сти ни. Та ко је за је вреј ску ре во лу ци ју 
22 Tu ska rev (Bis hop Dionysi us (Al fe rov)), Tser kov' o Go su dar stve, Sta rit sa, 1992, стр. 9-10 (Р).
23 Ци ти ра но у: Eli za beth Dil ling, Th e Je wish Re li gion: Its In fl u en ce To day, Th e No on ti de Press, 1983.
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де мо кра ти ја би ла са мо сред ство за по сти за ње дик та ту ре је вреј ског „про ле та-
ри ја та”, а у ко нач ном ис хо ду – ан ти хри ста. Ка ко се ис ти че у по зна тим „Про-
то ко ли ма Си он ских му дра ца”: „Из ли бе ра ли зма су ро ђе не устав не др жа ве и 
оне су за у зе ле ме сто са мо др жа вља ко је је би ло спа со но сно за го је (не вер ни ке). 
Устав, као што до бро зна те, ни је ни шта дру го не го шко ла за скан да ле, сва ђе, 
рас пра ве, раз до ре, бес плод ну аги та ци ју и пар тиј ске те жње – реч ју, шко ла за 
све што ће де пер со на ли зо ва ти де ло ва ње др жа ве… Та квим ме ра ма ми ће мо 
до би ти мо гућ ност за уки да ње, ма ло по ма ло, ко рак по ко рак, оно га што смо у 
по чет ку, ка да смо до би ли на ша пра ва, би ли при си ље ни да уне се мо у др жав не 
уста ве, ка ко би смо пре шли на нео па же но укла ња ње сва ког уста ва кад до ђе 
вре ме да све вла де пре о бли ку је мо у на ше са мо вла шће…”24 

„Де пер со на ли зо ва не” др жа ве увек су сла бе др жа ве. Јер ако на род не мо же 
у пот пу но сти да из ра зи сво ју по бе ду уко ли ко је не фо ку си ра у обо жа ва ње во-
ђе, он да оба ра ње пер со на ли зо ва не ауто кра ти је од стра не де пер со на ли зо ва не 
де мо кра ти је не мо же да се за у ста ви на то ме, не го мо ра да иде до сво је крај ње 
кон се квен це – са та но кра ти је, за ца ре ња лич но сти ан ти хри ста. И за и ста, у 
мо дер но до ба ми ви ди мо све убр за ни ји пад из ауто кра ти је у де мо кра ти ју, из 
де мо кра ти је у са та но кра ти ју. Де мо кра ти ја не мо же би ти ни шта ви ше не го 
пре ла зна фа за, за то што је упра вља ње на ро дом од стра не на ро да ло гич ка 
про тив реч ност. Јер „упра вља ти” зна чи на ме та ти јед ну во љу во љи на ро да, 
док је во ља на ро да, бар у ње го вом па лом ста њу, увек мно го стру ка.

Ето због че га су ве ли ки све ти те љи де вет на е стог и ра ног два де се тог ве-
ка ин си сти ра ли на нео п ход но сти – ре ли ги о зној нео п ход но сти – вер но сти 
Ца ру. Та ко је све ти Се ра фим Са ров ски ре као да је по сле Пра во сла вља вер-
ност Ца ру „пр ва на ша ру ска ду жност и глав ни те мељ истин ске хри шћан ске 
по бо жно сти”. И све ти Јо ван Крон штат ски ка же: „Са мо др жа вље је глав ни 
услов бла го ста ња у Ру си ји; ако не бу де са мо др жа вља, не ће би ти ни Ру си је; 
власт ће пре у зе ти Је вре ји, ко ји нас сил но мр зе…”. А ми тро по лит Ма ка ри је, 
апо стол Ал та ја, ре као је: „Ако не же ли те сво ју ру ску власт, има ће те власт 
стра на ца над ва ма”.25

24 Pro to col 10, у: Be gu nov, Yu.K., Ste pa nov, A.D., Dus he nov, K.Yu., Taj na Bez za ko nij, St. Pe ters burg, 2000, 
стр. 174, 176 (Р).
25 Ци ти ра но пре ма: Ser gi us Fo min, Ros sia pe red vtorym pris he stvi em, Ser gi ev Po sad: Holy Tri nity Mo na-
stery, 1993, стр. 100 (Р).
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Про грес ре во лу ци је
Да кле, да су ми ра мо: свет ска исто ри ја је не пре ста на бор ба из ме ђу два 

не по мир љи ва ре ли ги о зно-по ли тич ка прин ци па: те о кра ти је и са та но кра ти је. 
Те о кра ти ја озна ча ва тип дру штва у ко ме је чи тав жи вот на ро да, укљу чу ју ћи 
и по ли ти ку, по све ћен пр вен стве но слу же њу Бо гу, Ко ји се до жи вља ва као 
истин ски Цар над ца ре ви ма и Го спод над го спо да ри ма. Стро го го во ре ћи, 
пра ва те о кра ти ја мо же би ти са мо Цар ство Бо жи је на зе мљи, то јест Цр ква. 
Ипак, услед људ ског па да и из то га про ис те кле нео п ход но сти рат них су ко ба 
и ба вље ња дру гим не ду хов ним ак тив но сти ма, те о крат ска дру штва су још од 
вре ме на ца ре ва Изра и ље вих на пра ви ла су из ве сну по де лу де ло кру га из ме ђу 
цр кве са јед не стра не, ко ја се по све ћу је ма ње-ви ше ис кљу чи во ду хов ним 
ства ри ма, и кру не са дру ге, ко ја се по све ћу је ви ше ма те ри јал ним ства ри ма 
– ма да цр ква и кру на, као ду ша и те ло, има ју исти циљ, јер је у пи та њу сим-
би от ска сим фо ни ја вла сти.26 Са та но кра ти ја, на су прот то ме, уки да раз ли ку 
из ме ђу Цр кве и др жа ве и пот чи ња ва дру штво у свим ње го вим сег мен ти ма 
во љи зе маљ ског вла да ра ко ји се до жи вља ва као оте ло вље ње бо жан ства 
(нпр. у ста ром Ва ви ло ну и Егип ту), или без лич ном не бе ском по рет ку (нпр. 
у древ ној Ки ни и у пла то нов ској, ари сто те лов ској или хе ге лов ској фи ло со-
фи ји), или, мно го ди на мич ни је, пот чи ња ва га моћ ном исто риј ском то ку (у 
марк си зму-ле њи ни зму). „Чи сте” са та но кра ти је би ле су рет ке по сле Хри ста, 
углав ном због сна ге пра во слав ног хри шћан ског те о крат ског иде а ла. Али тај 
иде ал на ру шен је с јед не стра не псе у до-те о кра ти ја ма ка кве су па пи зам или 
ислам, а са дру ге ан ти-те о крат ским те о ри ја ма ко је су лу ка во пре тен до ва ле да 
бу ду ком па ти бил не са пра вим те и змом, ка кве су про те стант ска де мо кра ти ја 
и је вреј ски на ци о на ли зам. Ко нач но, на кон „проб ног кру га” у Фран цу ској 
ре во лу ци ји, чи ста са та но кра ти ја до шла је на власт 1917. го ди не, на ру ше ви-
на ма ру ске те о кра ти је. Ова са та но кра ти ја пред ста вља ла је ком би на ци ју еле-
ме на та свих прет ход них са та но кра ти ја, псе у до-те о кра ти ја и ан ти-те о кра ти ја: 
то та ли та ри зма и кул та лич но сти древ них па ган ских мо нар хи ја и па пи зма, 
фа та ли стич ког де тер ми ни зма исла ма, ко лек ти ви стич ког ве ли ча ња на ро да 
свој стве ног про те стант ским де мо кра ти ја ма, као и је вреј ског и дру гих вр ста 
на ци о на ли за ма.

Док је пре 1917. го ди не ре во лу ци ја пра ви ла са мо де ли мич не про ва ле 
у жи вот Пра во слав них Цр ка ва, у на ред них 10 го ди на она се уву кла у са мо 
ср це ње не спо ља шње ор га ни за ци је, укла ња ју ћи по след ње по бо жне вла ди ке 

26 Ви ди: I. N. An drus hke vich, „Dok tri na sv. Im pe ra to ra Yus ti ni a na Ve li ka go”, Pra vo slav naa Rus', No. 4 
(1529), Fe bru ary 15/28, 1995, стр. 4-12 (Р).
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и во де ћи по ме сне ауто ке фал не Цр кве, мо жда уз по је ди не из у зет ке, као на 
при мер Мај ке Цр кве Је ру са ли ма, пре ма от па да њу од Исти не. То је до ве ло 
до по ја ве по кре та от по ра зва нич ним, па лим Цр ква ма, ко ји је по стао по знат 
као „Истин ско Пра во сла вље”, од но сно „Ста ри Ка лен дар” или „Ка та комб на” 
Пра во слав на Цр ква, на су прот њи хо вим псе у до-пра во слав ним или но во ка лен-
дар ским или „над зем ним” офи ци јел ним пан да ни ма. Нај ва жни је ме ђу њи ма 
би ле су Истин ска Пра во слав на или Ка та комб на Цр ква Ру си је, Истин ске Пра-
во слав не или Ста ро ка лен дар ске Цр кве Грч ке и Ру му ни је, и Ру ска За гра нич на 
Цр ква. Та ко је, за раз ли ку од спо ља шњег је дин ства, бо гат ства и број но сти 
Цр ка ва пра во слав ног хри шћан ства из 1914. го ди не, да нас пред на ма сли ка 
њи хо вих ма лих, про го ње них и спо ља по де ље них оста та ка.

Глав ни циљ ове књи ге је да по ка же ка ко је до шло до те про ме не – ка ко 
је од Пра во слав не Цр кве из вре ме на пре ре во лу ци је на ста ла Пра во слав на 
Цр ква мо дер ног вре ме на и ка кви су из гле ди за ње но оздра вље ње да нас, на 
кра ју два де се тог ве ка.

На рав но, ла ко је пре у ве ли ча ва ти раз ли ке из ме ђу про шло сти и са да-
шњо сти. Уочи ка та стро фе цр кве ни жи вот је био, ка ко се мо гло и оче ки ва ти, 
на ни ском ду хов ном ни воу, упр кос спо ља шњој рас ко ши.27 Еку ме ни зам и 
со ци ја ли зам су већ по се ја ли сво је уби тач но се ме, на ро чи то у обра зо ва ним 
кру го ви ма; и на ци о на ли зам је већ про из вео бар је дан фор мал ни цр кве ни 
рас кол – онај из ме ђу Грч ке и Бу гар ске Цр кве.28 Ка та стро фа је у ве ли кој ме ри 
пред ста вља ла про сто же тву прет ход но по се ја ног злог се ме на. Осим то га, да-
на шње по де ле ме ђу истин ски пра во слав ним Цр ква ма, ма да су штет не, кри ју 
ве ро ват но ви ше је дин ства у по гле ду глав них са вре ме них пи та ња, не го што је 
то био слу чај ме ђу пра во слав ни ма са по чет ка два де се тог ве ка.

Апо стол Па вле је ре као: јер тре ба и под ва ја ња да бу ду ме ђу ва ма, да се 
по ка жу ко ји су по сто ја ни ме ђу ва ма (1. Кор. 11,19). Ни ка да се исти ни тост 
ових ре чи ни је по ка за ла та ко ја сно као у два де се том ве ку, ка да су се му че-
ни ци по стра да ли у бор би про тив је ре си еку ме ни зма и ко му ни зма бро ја ли у 
ми ли о ни ма. Сто га је дру ги циљ ове књи ге да по ка же сла ву то га ве ка – ње го ве 
му че ни ке и ис по вед ни ке. Јер, бе ле жи ти са та ни не успе хе док се иг но ри шу 
под ви зи оних ко ји су у нај те жим окол но сти ма са вла да ли ње го ву си лу, пред-

27 За си ту а ци ју у Ру си ји у то вре ме ви ди пи сма епи ско па Иг ња ти ја Бр јан ча ни но ва ци ти ра на у M. 
No vo se lov, Pis'ma k Druzyam, Mo scow, 1994, стр. 94-95; V. Verk hov tse va, „Nyeskol'ko slov o nas hem duk-
ho ven stve (Khram Khri sta Spa si telya)”, у: Bes smertny, A.R. & Fi la tov, S.B. (eds.) Re li gia i de mo kra tia, Mo-
scow: Pro gress, 1993, стр. 141-148; и: S. Go lub tsov, Mo skov skoe duk ho ven stvo v pred ve rii i nac ha le go ne nij, 
Mo scow, 1999, pp. 7-12 (Р). За си ту а ци ју у Кон стан ти но по љу по чет ком два де се тог ве ка: Pe ter Bot si, 
Ge ron tas Ieronymos o isykha stis tis Aigi nas, At hens, 1991, pp. 58-77 (Г).
28 Ви ди: K. Din kov, Is to riya na B'lgar ska ta Ts'rkva, Vrat sa, 1953, chap ter 2 (Б).
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ста вља ло би из вр та ње исти не. Сам Хри стос до шао је да мно ге обо ри и по диг не 
у Изра и љу (Лк. 2,34); кроз про у ча ва ње по ди за ња јед них и па да дру гих у Цр кви 
два де се тог ве ка ми ће мо и са ми до ћи до пу ни јег по зна ња исти не.

А ка ква је та исти на, чи јем ће из на ла же њу, на да мо се, по мо ћи овај 
скром ни рад? То је Исти на Цр кве. Исти на да је Цр ква, на су прот уче њи ма 
је ре ти ка, за и ста Јед на, Све та, Са бор на и Апо стол ска. Исти на да су то је дин-
ство, све тост, са бор ност и апо сто лич ност до да на шњег да на са чу ва ни са мо у 
остат ку Пра во слав не Цр кве ко ји је по знат као Истин ска Пра во слав на Цр ква. 
Ко нач но, исти на да у на ше да не, ко је је па три јарх-му че ник Ти хон на звао да-
ни ма „три јум фа са та не и вла сти ан ти хри ста”, „вра та па кла не ће над вла да ти 
Цр кву” ко ја је сте и увек ће би ти је ди ни ков чег спа се ња.

Мо ли тва ма Све тих Ота ца на ших, Го спо де Ису се Хри сте, Си не Бо жи ји, 
по ми луј нас!

20. март / 2. април 2003.
Кр сто по кло на не де ља

Св. Кат берт, Епи скоп лин дис фарн ски
Ист Ха ус, Бич Хил, Меј форд, Во кинг, Са ри

Ен гле ска 
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1. РУ СИ ЈА:
ЦА РЕ У БИ СТВО

(1900-1924)

Не ма мо ца ра, за то се не бо ји мо Го спо да.
Ос. 10,3

Јер тај на бе за ко ња већ деј ству је,
са мо да се укло ни онај ко ји сад за др жа ва.

2. Сол. 2,7

Ре фор ме про тив ста бил но сти
По чет ком два де се тог ве ка Пра во слав на Цр ква се у обе глав не др жа ве 

у ко ји ма је жи ве ла – Ру ском и Ото ман ском цар ству – на ла зи ла у ста њу пот-
чи ње но сти вла сти ма, у по ло жа ју ко ји је сте имао не ке спо ља шње пред но сти, 
али је про тив ре чио све ште ним ка но ни ма Цр кве, те је сто га, на ду же ста зе, 
ве о ма сла био ње не сна ге.

У Ото ман ском цар ству, му сли ман ска власт је под прет њом смр ти за бра-
њи ва ла обра ће ње у Пра во сла вље и при ти ска ла Цр кву на раз не дру ге на чи не, 
па је и са му ду жност па три јар ха учи ни ла пред ме том тр го ви не, да ју ћи је оно ме 
ко нај ви ше пла ти; то је тро ши ло ма те ри јал не ре сур се пра во слав не за јед ни це 
и исто вре ме но чо ве ка ко ји је на тај на чин био „иза бран” за па три јар ха фак-
тич ки чи ни ло кри вим за си мо ни ју. Исто вре ме но, та кав по ло жај па три јар ши је 
крио је и до бре стра не, ко је су по ста ле ви дљи ве тек по сле рас па да Тур ског 
цар ства. Као пр во, осман ске вла сти су пру жа ле из ве сну за шти ту од про до ра 
за пад них ми си о на ра, ко ји су, да им је да та сло бо да де ло ва ња у пра во слав ним 
зе мља ма, ла ко мо гли да зна ча јан део нео бра зо ва не па стве отрг ну од Пра во сла-
вља (као што се и до го ди ло у Тран сил ва ни ји, где је тур ска власт би ла сла би ја). 
Као дру го, ми лет ски си стем пре ма ко ме је ад ми ни стра тив на по де ла Цар ства 
би ла оства ре на по кон фе си о нал ном прин ци пу, др жао је пра во слав не на ро де 
за јед но, осу је ћу ју ћи њи хо ве цен три фу гал не тен ден ци је ко је су пре тур ског 
осва ја ња стал но до во ди ле до ра то ва из ме ђу Ви зан ти је, Бу гар ске и Ср би је. 
Тра ге ди ја грч ког и бал кан ског пра во сла вља у два де се том ве ку са сто ји се у 
чи ње ни ци да су се пра во слав ни, на кон ру ше ња не сум њи во не ка нон ског си-
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сте ма за ви сно сти од тур ских вла да ра, са ми пот чи ни ли још де струк тив ни јим 
си ла ма на ци о на ли зма са јед не стра не, и за пад ном ути ца ју са дру ге.29

У Ру си ји је ре гла мен том Пе тра Ве ли ког из 1721. го ди не би ла уки ну та 
па три јар ши ја, па је Цр ква за пра во по ста ла ре сор др жав не упра ве, на чи јем 
се че лу на ла зио Про ку ра тор ко га је по ста вљао Цар. И ов де је не ка нон ска си-
ту а ци ја са др жа ва ла из ве сне пред но сти: др жа ва је ма те ри јал но по др жа ва ла 
Цр кву, под сти ца ла је ње ну ми си о нар ску и про свет ну де лат ност, док је др-
жав но за ко но дав ство об у зда ва ло де ло ва ње сек та ша и уни ја та на гра ни ца ма 
цар ства. Ипак, по чет ком два де се тог ве ка мно ги ма у Цр кви, од пред сед ни ка 
Са ве та ми ни ста ра и чла но ва Нај све ти јег Си но да, па до цр кве не ин те ли ген ци је 
и бе лог све штен ства, по ста ло је ја сно да те пред но сти бле де пред не до ста ци ма 
ко ји су се са сто ја ли у сле де ћем: власт епи ско па би ла је сла ба, њи хо ве ад ми ни-
стра тив не функ ци је у мно гим слу ча је ви ма пре ла зи ле су на епар хиј ске кон зи-
сто ри је од го вор не Про ку ра то ру; по ло жај све штен ства био је по ни жа ва ју ћи 
– они су би ли оба ве зни да из ве шта ва ју о про тив др жав ној де лат но сти сво јих 
па ро хи ја на чак и ка да би то би ло по ве за но са на ру ша ва њем тај но сти ис по ве-
сти; по и сто ве ћи ва ње пра во слав них ми си о на ра ме ђу ино вер ним на ро ди ма са 
др жав ним аген ти ма, ве о ма је сни жа ва ло ве ро ват но ћу обра ће ња му сли ма на, 
ста ро о бре да ца, про те ста на та и уни ја та у Пра во сла вље.

По што је Ру ска Цр ква би ла да ле ко нај ве ћа и нај ја ча Цр ква у Пра во сла-
вљу и глав ни бе дем Ру ског цар ства, и по што је од ње за ви си ло бла го ста ње 
оста лих пра во слав них Цр ка ва по це лом све ту, ре фор ма ње ног од но са са др-
жа вом и ње не уну тра шње упра ве пред ста вља ла је нај не оп ход ни ју по тре бу. 
То је уви део и Цар лич но, па је од 1903. го ди не отво ре но су ге ри сао об но ву 
ин сти ту ци је па три јар ши је и са зи ва ње по ме сног Са бо ра.

Ипак, ра зор ни ру ско-ја пан ски рат из 1904-1905. го ди не и ре во лу ци ја 
ко ја је усле ди ла 1905-1906. за у ста ви ли су про цес ре фор ми на са мом по чет ку. 
До пу сти ти ра ди кал не про ме не у Цр кви у вре ме ка да су са ми те ме љи др жа ве 
те шко уз др ма ни, зна чи ло би отво ри ти вра та за још ве ћу де ста би ли за ци ју 
– на ро чи то ка да је ре во лу ци о нар ни дух већ ду бо ко про жео и са му Цр кву. 
Но, цар ски указ о вер ској то ле ран ци ји из апри ла 1905, ко ји је свим не пра во-
слав ним ис по ве да њи ма у Цар ству до зво лио да се ауто ном но ор га ни зу ју и 
при ма ју ли ца из дру гих кон фе си ја, а ко ји је у исто вре ме Пра во слав ну Цр кву 
оста вио при ко ва ном за др жа ву, учи нио је ре фор ме још нео п ход ни јим. Јер 
са мо ре фор ми са на и ре ви та ли зо ва на Цр ква – ко ја би би ла у хар мо ни ји или 
„сим фо ни ји” са др жа вом, а не гру бо при ну ђе на да слу жи ње ним по ли тич-
29 Ви ди: Sir Ste ven Run ci man, Th e Gre at Church in Cap ti vity, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1968; Char les 
Fra zee, Th e Ort ho dox Church and In de pen dent Gre e ce 1821-1853, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1969.
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ки ци ље ви ма – мо гла је да се на да да ће се успе шно су прот ста ви ти на глом 
пре по ро ду не пра во слав них ре ли ги ја, на ро чи то уни ја та ма у ју го-за пад ним 
обла сти ма Цар ства.

И та ко, ко ле ба ју ћи се из ме ђу по тре бе за ре фор мом и нео п ход не ста бил-
но сти, Цар је стао на стра ну ста бил но сти, па ње гов указ о са зи ва њу Са бо ра 
ни ка да ни је угле дао све тлост да на. Јер ка да је 1905. го ди не, ка ко пи ше епи скоп 
Ди о ни си је (Ал фе ров), „Го спо дар (пре ма све до че њу Сер ги ја Ни лу са) упи тао 
чла но ве Си но да ко је кан ди да те за ме сто па три јар ха има ју на уму, ка ко би 
он сам, у скла ду са Ви зан тиј ским за ко но дав ством, мо гао да иза бе ре јед но га 
од тро ји це кан ди да та, они му ни су да ли од го вор. Го спо дар (а ве ро ват но и 
је рар си) је до бро раз у мео да ће, у си ту а ци ји у ко јој пре о вла ђу ју от пад нич ка 
осе ћа ња, ду го оче ки ва ни са бор би ти на лик на истин ски Са бор Цр кве исто оно-
ли ко ко ли ко је Др жав на Ду ма ли чи ла на Зе маљ ски Са бор из вре ме на пр вих 
Ро ма но ва, те да ће то би ти са мо је дан ли бе рал но-де мо крат ски скуп за о де вен 
у цр кве не оде жде. Сто га ни је ни до пу стио да та кав Са бор бу де са зван”.30

Усле ди ла је де це ни ја то ком ко је су се ра не на те лу Цр кве још ви ше про-
ду бљи ва ле, док је ауто ри тет и Цр кве и др жа ве опа дао. На кра ју је то ли ко 
же ље ни по ме сни Са бор по про ми слу Бо жи јем био са зван тек он да ка да је 
сам Цар већ био обо рен…31

Па ипак, у пе ри о ду пре ре во лу ци је би ло је и ду хов них успе ха. Пред са бор-
ска ко ми си ја је ко нач но раз мо три ла глав не про бле ме, оне ко ји су до ми ни ра ли 
у исто ри ји Пра во слав не Цр кве два де се тог ве ка, укљу чу ју ћи и од но се из ме ђу 
цр кве и др жа ве, од но се из ме ђу је рар хи је и на ро да у Цр кви (са бор ност) и по-
чет ке еку ме ни зма. Мно ге од пре по ру ка ко ми си је ка сни је су без ве ћих из ме на 
би ле при мље не на по ме сном са бо ру 1917-1918. го ди не.

И не са мо то, у овом пе ри о ду из дво ји ло се не ко ли ко цр кве них де лат ни-
ка ко ји ће од и гра ти ве о ма ва жну уло гу, по зи тив ну или не га тив ну, у бор би 
про тив ре во лу ци је ко ја се при бли жа ва ла: са јед не стра не љу ди као што су ми-
тро по лит Вла ди мир (Бо го ја вљен ски), ар хи е пи скоп Ан то ни је (Хра по виц ки), 
ар хи е пи скоп Те о фан (Би стров) Пол тав ски и (бу ду ћи па три јарх) ар хи е пи скоп 
Ти хон (Бе ла вин), а са дру ге стра не епи скоп Ан то нин (Гра нов ски), епи скоп Сер-
ги је (Стра го род ски) и епи скоп Евло ги је (Ге ор ги јев ски). На тај на чин, ли ни је 

30 Al fe rov, „Ob uder zha nii i sympho nii”,                  http://www.monarhist-spb.narod.ru/D-ST/dionisy-1.htm , p. 15. 
За  н ешт о другачији из ве штај о  Царевом  са стан ку са Си нодом види: M.V. D anilus hkin  (ed.), Istoria 
Russkoj Pravosl avnoj  Tserkvi , 19 17-1970, S ai nt  Peter sburg, 199 7,  pp. 67-69 (Р).
31  Ви ди: James  Cunningham, A Vanquis he d Hope: the mov em ent for  Ch urch renewal in Russi a,  1905-1 90 6,  
Crestwood, NY : St. Vladim ir's Seminary Press,  1 981; Alexander  Bog ol ep ov, Chu rch  Reforms in R uss ia ,  1905-
1 91 8, Bridgeport,  Conn.:  Pu blications Commit te e of the Metro po li tan Co uncil of t he Russi an  Orthod ox 
Church  of Amer ica , 1 966.
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фрон та бу ду ће бит ке би ле су по ву че не и па жљи ви по сма трач је, по ла зе ћи од 
до га ђа ја из 1905-1907. го ди не, мо гао чак да пред ви ди њен ис ход.

Ар хи е пи скоп Ан то ни је (Хра по виц ки)
и Кар пат ска Ру си ја

У пред рат ним го ди на ма на ро чи то је био по знат ар хи е пи скоп Во лин ски 
Ан то ни је (Хра по виц ки). У свим глав ним те ку ћим пи та њи ма он је за у зи мао 
бес ком про ми сно пра во слав но ста но ви ште. Та ко је по др жа вао Ца ра и пре-
ко ре вао ли бе ра ле, „не цр кве ни” део ру ске по пу ла ци је, пи шу ћи о њи ма 1899. 
го ди не сле де ће: „То ви ше ни је на род, не го ле ши на ко ја тру ли и ко ја сво је тру-
ље ње сма тра за обе леж је жи во та, ма да на њој, или у њој, жи ве са мо кр ти це, 
цр ви и ин сек ти… јер у жи вом те лу они сво ју глад не би мо гли да за до во ље, 
ни ти би има ли од че га да пре жи ве”.32

Дру га глав на бри га вла ди ке Ан то ни ја би ла је за шти та пра во слав ног 
ста нов ни штва Аустро-Угар ске. Ма ђар ска вла да и уни ја ти по ку ша ва ли су 
на сва ки на чин да спре че по вра так Кар па то-Ру са у њи хо ву пра де дов ску пра-
во слав ну ве ру. То је во ди ло до му че ни штва, као са све ште ни ком Мак си мом 
Сан до ви ћем, ко га је ру ко по ло жио вла ди ка Ан то ни је.33

Вла ди ка Ан то ни је се про тив уни је бо рио и штам па ном реч ју и сво јим 
про по ве ди ма у ко ји ма се че сто ба вио овом те мом. Он се из све сна ге тру дио 
да уни шти не пра ви лан по глед на уни ју ко ји се фор ми рао у Ру си ји, пре ма ко ме 
је то та ко ђе Пра во сла вље, са мо што се на бо го слу же њи ма по ми ње рим ски 
па па. Вла ди ка је са ду бо ком ту гом и не го до ва њем го во рио: „Они ни ка ко не 
мо гу да при хва те ту јед но став ну исти ну, да је уни ја пот пу но сту па ње у Рим-
ску ка то лич ку цр кву, уз при зна ње да је пра во слав на Цр ква ши зма тич ка (тј. 
у рас ко лу), уз при зна ва ње свих ла тин ских све та ца и осу ду пра во слав них 
све тих, као ши зма ти ка ко ји се на ла зе из ван истин ске Цр кве…”

Вла ди ка Ан то ни је се та ко ђе мно го тру дио да у ру ском дру штву ус по ста ви 
пра во слав ни по глед на ка то ли ци зам. У ру ским ин те лек ту ал ним и цр кве ним 
кру го ви ма, у си но дал ном пе ри о ду Ру ске Цр кве, био је ши ро ко рас про стра-
ње но ми шље ње да ка то лич ка цр ква пред ста вља јед ну од гра на хри шћан ства, 
ко ја, ка ко је учио В. С. Со ло вјев, на кра ју вре ме на тре ба да се ује ди ни са 
оста лим то бо жњим гра на ма – Пра во сла вљем и про те стан ти змом – у јед но 
хри шћан ство, за шта се и Цр ква на вод но мо ли у сво јим мо ли тва ма: „за мир 
све тих Бо жи јих Цр ка ва и ује ди ње ње свих”.
32 Цитирано према: N. Ta lberg, Istoria  R us skoj Tser kv i, Jord an ville, 1 959, стр. 831 (Р).
33 Види: Hol y New Hieromartyr Maximus Sandov i ch , Liberty ,  Tenn.:  St . John of Kronstadt Press, 1998.
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Пра во слав ни по глед на ка то ли ци зам као на от пад нич ку је рес био је то-
ли ко уз др ман да је Све ти Си нод, под при ти ском им пе ра то ра Пе тра Пр вог и 
уз бла го слов ње го вог фа во ри та, про те стан ти зму на кло ње ног ми тро по ли та 
Те о фа на Про ко по ви ча, до пу стио рат ним за ро бље ни ци ма Шве ђа ни ма да се у 
Си би ру же не ру ским де вој ка ма без оба ве зног пре ла ска у Пра во сла вље. Уско-
ро је та не ка нон ска прак са ме шо ви тих бра ко ва ушла у за кон и ра ши ри ла се, 
на ро чи то у за пад ним кра је ви ма. У сво јој епар хи ји вла ди ка Ан то ни је стро го 
је за бра нио све штен ству да скла па ме шо ви те бра ко ве.

Вла ди ка Ан то ни је је до бро знао да је ка то лич ки ути цај на ру ско све штен-
ство уве зен кроз те о ло шке шко ле: „Ми смо га из гу би ли (пра во слав ни став 
у од но су на ка то ли ци зам), за то што су при руч ни ци по ко ји ма смо учи ли у 
шко ли и ко ји чи не са др жај на ше бо го слов ске, дог мат ске и мо рал не на у ке по-
зајм ље ни од ка то ли ка и про те ста на та; код нас су из о ста вље не са мо ди рект не 
за блу де ино слав них, оне ко је су сви ма по зна те и осу ђе не од стра не цр кве них 
ауто ри те та…”

Ви де ћи не нор мал но ста ње цр кве ног жи во та у под јарм ље ној Кар пат ској 
Ру си ји вла ди ка Ан то ни је се обра тио ва се љен ском па три јар ху Јо а ки му Тре ћем 
са мол бом да при ми пра во слав не из Га ли ци је и Кар пат ске Ру си је под свој омо-
фор, јер Ру ски Си нод из по ли тич ких раз ло га ни је мо гао да она мо про ши ри 
свој ути цај. Па три јарх је ра до при стао, а вла ди ку Ан то ни ја по ста вио је за 
свог ег зар ха Га ли ци је и Кар пат ске Ру си је. Жи те љи Га ли ци је су по окон ча њу 
се зо не пољ ских ра до ва, че сто у ве ли ким гру па ма од ла зи ли на по кло нич ка 
пу то ва ња у По ча јев ску Ла вру, без об зи ра на пре пре ке при ли ком пре ла ска 
гра ни це, по не кад и уз ди рект ну опа сност по жи вот.  Мно ги Кар па то-Ру си и 
Га ли ча ни упи си ва ли су се у Во лин ску бо го сло ви ју.

Под ути ца јем свих тих по ду хва та, пра во слав ни по крет је у овим обла сти-
ма по пут сти хи је сва ке го ди не све ви ше ра стао. То је иза зва ло ре пре си је од 
стра не аустро-угар ских вла сти, ко је су по ку ша ле да тај по крет угу ше. Го ње ња 
су ра сла и вла ди ка је уско ро био при ну ђен да ис ту пи у за шти ту про го ње них 
хри шћа на. У ав гу сту 1913. он је об ја вио „Окру жну по сла ни цу” у ко јој је ре-
чи то при ка зао све пат ње и про го не пра во слав ног ста нов ни штва у за пад ним 
обла сти ма. На бра ја ју ћи раз ли чи те на чи не на ко је су ка то ли ци по ни жа ва ли 
пра во слав не, вла ди ка је на вео и ова кав при мер не по ко ле бљи во сти про го ње-
них и су ро во сти го ни те ља: „Дев стве ни це ко је су се са бра ле ка ко би за јед но 
спа са ва ле сво је ду ше по стом и мо ли твом би ле су раз о де ве не и на те ра не у 
ле де но је зе ро, као че тр де сет му че ни ка се ва стиј ских, на кон че га су се не ке од 
њих бр зо упо ко ји ле. Та ко они му че Ру се у Ма ђар ској и Аустри ји, у сред бе ла 
да на, у на ше про све ће но до ба…”
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Ка да су от по че ла ма сов на хап ше ња и мал тре ти ра ње пра во слав них, 
вла ди ка Ан то ни је је за вре ме суд ског про це са про тив де ве де сет че тво ро 
пра во слав них у Си ге ту са ста вио на ро чи ту мо ли тву и про збе не јек те ни је 
чи та не у свим хра мо ви ма Во лин ске епар хи је то ком чи та вог про це са, ко ји је 
по тра јао два ме се ца.

То је био је ди ни глас ко ји је устао у за шти ту про го ње них, не са мо у Ру-
си ји, не го и у чи та вој Евро пи.

Аустро-Угар ски по ли тич ки кру го ви, у до го во ру са Ва ти ка ном, пред у зе-
ли су од луч не ме ре ка ко би угу ши ли за по че ти ма сов ни по вра так Га ли ча на и 
Кар па то-Ру са у Пра во сла вље. Они су очи глед но по ве ли ди пло мат ске пре го-
во ре у Санкт Пе тер бур гу ка ко би глав ног ви нов ни ка тог по кре та, вла ди ку 
Ан то ни ја, укло ни ли са во лин ске ка те дре.34

Два де се тог ма ја 1914. го ди не ар хи е пи скоп Ан то ни је је ука зом био пре ме-
штен са во лин ске на хар ков ску ка те дру… Ипак, та мо где се по вла че зе маљ ске 
во ђе, ин тер ве ни ше Цар над ца ре ви ма. Пр ви Свет ски рат, ко ји је из био 19. ју ла 
1914. го ди не, на пра зник не дав но ка но ни зо ва ног пре по доб ног Се ра фи ма Са-
ров ског, укло нио је, ма кар и при вре ме но, мно ге опа сно сти ко је су се по ја ви ле 
у пред рат ним го ди на ма, а про тив ко јих се бо рио ар хи е пи скоп Ан то ни је.

Та ко је по но во ожи ве ло па три от ско рас по ло же ње и по што ва ње Ца ра, 
а бри га за суд би ну пра во слав них хри шћа на у Ср би ји и ју го-за пад ним обла-
сти ма у гла ва ма мно гих Ру са пре тво ри ла је рат у све ште ну бор бу за за шти ту 
Пра во сла вља од ми ли тант ног ка то ли ци зма и про те стан ти зма.

Је вреј ско пи та ње
Го ди не 1914. у Ру ском цар ству би ло је око се дам ми ли о на Је вре ја и они су 

пред ста вља ли нај број ни ју не сло вен ску на ци о нал ну ма њи ну. Ве ћи ном су жи-
ве ли у огра ни че ној обла сти ко ло ни за ци је. Ру ски за кон, ко ји се ве о ма ла ба во 
спро во дио, огра ни ча вао је њи хо во кре та ње на ту област, али на ре ли ги о зној, 
а не на ра сној осно ви: ка ра ит ским Је вре ји ма, ко ји ни су при хва та ли Тал муд, 
Је вре ји ма-гор шта ци ма са Кав ка за, ко ји су би ли под ве ли ким ути ца јем па га-
ни зма, као и Је вре ји ма ко ји су по ста ли хри шћа ни би ло ко је де но ми на ци је, 
би ла су да та јед на ка пра ва са оста лим ста нов ни штвом.

Осим то га, раз ли чи тим ка те го ри ја ма Је вре ја би ло је да то до пу ште ње да 
жи ве из ван од ре ђе ног под руч ја: си бир ским ко ло ни сти ма, до ма ћој по слу зи, 
умет ни ци ма, они ма ко ји су има ли ака дем ско обра зо ва ње (пе ти ну сту де на та 
Хар ков ског уни вер зи те та чи ни ли су Је вре ји), по слов ним љу ди ма, ин ду стри-
34 Holy New Hierom ar t yr Maxi mus Sando vich,  op . cit., p p.  4 8-50.
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јал ци ма, бан ка ри ма и дру ги ма. То зна чи да је упр кос дис кри ми на тор ским 
за ко ни ма би ло зна чај них је вреј ских ко ло ни ја ши ром цар ства, па чак и у 
пре сто ни ци, што им је омо гу ћа ва ло да игра ју ис так ну ту уло гу у кул тур ном 
и еко ном ском жи во ту пред ре во лу ци о нар не Ру си је. Све у све му, Је вре ји су 
чи ни ли тре ћи ну од укуп ног бро ја ру ских тр го ва ца.

Упр кос знат ним мо гућ но сти ма ко је су Је вре ји ма да те у Ру ском Цар ству, 
тра ди ци о нал ни, ра би ни ма по слу шни тал муд ски Је вре ји из под руч ја ко је им 
је би ло од ре ђе но, на ста ви ли су да хри шћан ство и хри шћан ско дру штво сма-
тра ју за не чи сте и не до стој не. „Ис так ну ти је вреј ско-ру ски адво кат Хен рик 
Шлос берг – пи шу Фиц ли он и Бра у нинг – ни ка да ни је за бо ра вио 'ствар ну 
жа лост' сво је по ро ди це и њи хов став ка да су от кри ли да га је отац по слао у 
ру ску кла сич ну гим на зи ју. По себ но их је љу ти ла ње го ва школ ска уни фор ма 
ко ју су чак сма тра ли за гре шну. То је би ла, по њи хо вом ми шље њу, 'но шња 
от пад ни ка' и ње го ва мај ка и ба ка гор ко су пла ка ле сва ки пут ка да би га у њој 
ви де ле. Та ко ђе ру ско-је вреј ски ре во лу ци о нар Лав Дојч се у сво јим за пи си ма 
из 1923. го ди не ја сно при се ћао вре ме на ка да су Је вре ји сма тра ли за грех да 
уче ру ски, а ње го ва упо тре ба би ла је до пу ште на је ди но ако је ап со лут но нео-
п ход но и, на рав но, са мо у кон так ту са хри шћа ни ма (го јима)”.35

Упра во у та квој фа на тич ној ат мос фе ри ко му ни стич ка и си о ни стич ка 
про па ган да оства ри ле су ути цај на је вреј ску омла ди ну; и као што се у сво јој 
Ауто би о гра фи ји при се ћао Ха им Вајц ман, у ње го вој по ро ди ци би ло је фа-
на ти ка обе вр сте (ко му ни ста и си о ни ста), а ује ди ња ва ла их је са мо њи хо ва 
мр жња пре ма Пра во слав ној Ру си ји.36 

Та ква осе ћа ња ну жно су до ве ла до ре ак ци је од стра не оста лог ста нов ни-
штва. Осим то га, је вреј ски зе ле на ши ис ко ри шћа ва ли су ру ске се ља ке ко ји 
су же ле ли да от ку пе сво ју сло бо ду на кон еман ци па ци је кме то ва од стра не 
Алек сан дра II 1861. го ди не. Вла да је по ку ша ва ла да по мог не ве ли ко ду шним 
кре ди ти ма са ни ским ка ма та ма и ти ме што је у не ко ли ко при ли ка ди рект но 
по ни шта ва ла њи хо ве ду го ве; али пре о ста ле по тре бе за до во љи ли су ма ње 
ве ли ко ду шни Је вре ји, ко ји су на сту па ли са уце њи вач ким, ви со ко ка мат ним 
кре ди ти ма.

До сто јев ски је пи сао: „Је вре ји на пре ду ју упра во та мо где је на род још 
за о стао и по ро бљен, или је у еко ном ском сми слу сла бо раз ви јен. Ту је да кле 
пра ви жи вот за њих! И уме сто да сво јим ути ца јем по диг ну кул тур ни ни во, 
уве ћа ју зна ња, оја ча ју еко ном ску сна гу ста ро се де ла ца – уме сто да то учи не, 

35 K yril Fitzlyon a nd Tati ana Browning, Russia Before the  Revolution, H ar m ondsworth: Pe nguin  b ooks, 
1977, p. 46.
36  Trial and Erro r:  Th e  Autob iogra ph y of Ch ai m  Weitz mann, New  Y ork: H arp er, 194 9.
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Је вре ји су, где год би се на шли, још ви ше уна за ђи ва ли и ква ри ли на род. Та мо 
је људ скост па да ла све ни же, све је ви ше опа дао сте пен про све ће но сти, све се 
од врат ни је ши ри ла те шка и не ху ма на не ма шти на, а са њом и оча ја ње. Пи тај те 
у на шим по гра нич ним кра је ви ма ста ро се де о це шта је то ли ко ве ко ва одр жа ло 
Је вре је? Од го во ри ће вам у је дан глас: без ду шност. 'Ве ко ви ма их је одр жа ла 
без ду шност пре ма на ма и же ља да бу ду си ти од на шег зно ја и на ше кр ви'.

За и ста, сав је вреј ски труд у тим на шим по гра нич ним обла сти ма са сто јао 
се у то ме да, ко ри сте ћи ло кал на пра ва и за кон ске нор ме, до ве ду ста ро се де о це 
у што је мо гу ће ве ћу за ви сност од се бе. Од у век су уме ли да бу ду при ја те љи 
са они ма од ко јих је на род за ви сио и за и ста не би мо гли да се жа ле на сво ја 
не до вољ на пра ва у по ре ђе њу са ста ро се де о ци ма. Њи ма смо у од но су на ста-
ро се де о це да ли до вољ но тих пра ва. Шта се де це ни ја ма и ве ко ви ма де ша ва ло 
са ру ским на ро дом ту где би се Је вре ји на ста ни ли – то је по ка за ла про шлост 
на ших по гра нич них обла сти. И шта он да? На ве ди те би ло ко ји дру ги на род 
ме ђу ру ским ма њи на ма ко ји би се по свом ло шем ути ца ју мо гао у то ме ме-
ри ти са Је вре ји ма? Та кав не ће те на ћи. У том по гле ду, да кле, Је вре ји оста ју 
са свим ори ги нал ни, а раз лог за то је сва ка ко тај њи хов sta tus in sta tu, чи ји 
дух, за пра во оди ше без ду шно шћу пре ма сва ко ме ко ни је Је вреј. И ка кво је 
то оправ да ње што им на ро ди у За пад ној Евро пи ни су до пу сти ли да им се 
поп ну на гла ву, за што је, то бо же, ру ски на род сам крив? Ни је ли то сто га што 
су Ру си у по гра нич ним кра је ви ма би ли сла би ји од европ ских на ро да (ис кљу-
чи во због те шких по ли тич ких окол но сти), па их за то тре ба екс пло а та ци јом 
са свим уни шти ти, уме сто да им се помoгне?37

Па и ка да се ука зу је на Евро пу, ре ци мо на Фран цу ску, ту та ко ђе те шко 
да њи хов sta tus in sta tu ни је био ште тан. Ја сно, хри шћан ство и ње го ве иде је 
та мо су про па ле и про па да ју сво јом кри ви цом, а не кри ви цом Је вре ја, па 
ипак, не мо же мо а да не по ме не мо ве ли ки три јумф је вреј ства у Евро пи, чи је 
су иде је по ти сну ле мно ге пре ђа шње иде је.

О, чо век је од пам ти ве ка и ве чи то обо жа вао ма те ри ја ли зам и био 
склон да сло бо ду ви ди и схва ти са мо као лич ну си гур ност уз по моћ нов ца 
ко ји је згр тао свим сна га ма и свим сред стви ма. Али ни ка да те те жње ни су 
та ко отво ре но и ци нич но уз ди за не на сте пен вр хун ског на че ла као у на шем 
де вет на е стом ве ку. 'Сва ко сам и са мо за се бе, и сва ко оп ште ње са љу ди ма 
не ка бу де због се бе' – то је већ етич ки прин цип ве ћи не да на шњих љу ди, али 
не рђа вих љу ди, не го тру до љу би вих, оних ко ји ни су ни уби це ни ло по ви. А 
без ду шност пре ма сла би ма, не ста нак брат ства, екс пло а та ци ја си ро ти ње од 
37  Д остојев ски о вде гово ри о  по ло жају  Ру са  у Укра ји ни ,  посеб но  у седам нае стом ве ку  к ад а су  бил и 
изложе ни  пол итичкој  доминаци ји Пољака и економској до мин ацији Ј евреја. 
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стра не бо га тих – то га је, на рав но, од у век би ло, но ни је ис ти ца но на ни во 
ви ше исти не и уче но сти, већ је осу ђи ва но од хри шћан ства, док се да нас на-
про тив сма тра за вр ли ну.

И не го спо да ре та мо Је вре ји бер за ма уза луд, не обр ћу ка пи тал тек та ко, 
ни су уза луд кре ди то ри, ни су из чи ста ми ра, по на вљам то, го спо да ри це ле 
ме ђу на род не по ли ти ке; а шта ће да ље би ти, то је са мим Је вре ји ма по зна то 
– при бли жа ва се њи хо во цар ство, пра во њи хо во цар ство! При бли жа ва се 
пот пу на по бе да иде ја пред ко ји ма се по вла че чо ве ко љу би ва осе ћа ња, жеђ 
за исти ном, хри шћан ска и на ци о нал на осе ћа ња, па чак и осе ћа ња на род ног 
по но са код европ ских на ро да. На су прот то ме ши ри се ма те ри ја ли зам, сле па 
по хо тљи ва же ља за лич ном ма те ри јал ном си гур но шћу, че жња да се на би ло 
ко ји на чин згр не но вац – то је оно што се про гла ша ва за нај ви ши циљ, за 
му дрост, за сло бо ду, чи ме се за ме њу је хри шћан ска иде ја о је ди но мо гу ћем 
спа се њу кроз нај бли же мо рал но и брат ско сје ди ње ње љу ди.

Љу ди ће се на сме ја ти и ре ћи ће ка ко то уоп ште ни је је вреј ско де ло. Сва ка ко 
да ни је са мо је вреј ско, али с об зи ром на то да су Је вре ји ко нач но по бе ди ли и 
про цве та ли у Евро пи упра во он да ка да су у њој по бе ди ла та но ва на че ла, чак 
до те ме ре да су при хва ће на као мо рал на, тре ба ло би зна ти да су и Је вре ји на то 
ути ца ли. На ши про тив ни ци ме ђу тим ис ти чу да су Је вре ји си ро ти ња, и то сву да, 
а по го то во у Ру си ји, и ка ко је бо гат је ди но нај ви ши је вреј ски слој: бан ка ри и 
бер зи јан ци, док је ме ђу оста лим Је вре ји ма де вет де се ти на пу ке си ро ти ње ко ја 
се бо ри за пар че хле ба, ну ди посреднику про це нат од на ђе ног по сла, тра жи где 
би мо гла за ра ди ти ко пеј ку за пар че хле ба. Да, чи ни ми се да је то исти на, али 
шта то зна чи? Да не зна чи упра во то ка ко је вреј ски труд (бар у ве ћи ни слу ча-
је ва) и њи хо ва екс пло а та ци ја са др же не што не пра вед но, не нор мал но, не што 
не при род но, што са мо у се би но си ка зну. Је вре ји се ну де за по сред ни ке, они 
тр гу ју ту ђим тру дом! Ка пи тал је на го ми ла ни труд, а Је вре ји ра до тр гу ју ту ђим 
тру дом! Ме ђу тим, све то за са да ни шта не ме ња: због че га ви ши слој Је вре ја 
по чи ње све ви ше да го спо да ри све том, те же ћи да све ту да же ље ни об лик и свој 
дух. О, Бо же! Зар је то спор но? Па ми у овом тре нут ку уоп ште не го во ри мо 
о до брим и рђа вим љу ди ма. Зар ме ђу њи ма оди ста не ма исто та ко до брих љу-
ди? Зар је по кој ни па ри жа нин Џемс Рот шилд био рђав чо век? Ми го во ри мо 
о це ли ни и ње ним иде ја ма; го во ри мо о је вреј шти ни и је вреј ској иде ји ко ја се 
ши ри по це лом све ту уме сто 'не у спе лог' хри шћан ства…”38 

„Је вреј ска иде ја”, по ре чи ма До сто јев ског, или тај на бе за ко ња, по ре чи-
ма апо сто ла Па вла, при пре ма ла је ко нач ни ју риш на оно што сад за др жа ва 
38 Дост ојевски , П иш чев Дне вник, март 1877, II, 3; енглес ки прев од : Boris Bra sol , Haslem ere: Ia nmead, 
198 4,  p p . 648-651.
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– на Пра во слав но Хри шћан ско Цар ство. По гро ми ко је су угње те ни укра јин-
ски се ља ци по ди гли про тив сво јих угње та ча, је вреј ских по сед ни ка нов ца, 
пру жи ли су ме ђу на род ном је вреј ству, за јед но са њи хо вим „хри шћан ским 
фрон том”, се ку ла ри зо ва ном ин те ли ген ци јом Ру си је и За па да, из го вор ко ји 
им је био по тре бан. Уско ро је по кре ну та ши ро ка кам па ња про тив „европ ског 
бо ле сни ка”, та ко зва не „там ни це на ро да” - Ру си је. Је вреј ска и со ци ја ли стич ка 
про па ган да ис кри вља ва ле су сми сао по ме ну тих до га ђа ја, за там њу ју ћи њи-
хо ве узро ке, скри ва ју ћи крај ње про во ка тив но по на ша ње је вреј ских бан ди и 
пот пу но не пра вед но оп ту жу ју ћи Цр кву и др жа ву, а по себ но Ца ра, за са у че-
сни штво у тим зло чи ни ма.

То да су вла да и Цар би ли не ду жни, ви ди се из њи хо ве ре ак ци је на уби-
ство пре ми је ра А. А. Сто ли пи на у Ки јев ској опе ри 1911. од стра не је вреј ског 
ре во лу ци о на ра Бо гро ва. Ро берт Ме си пи ше: „По што је Бо гров био Је вре јин, 
пра во слав на по пу ла ци ја буч но је при пре ма ла уз врат ни по гром. Из ван се бе 
од стра ха, град ско је вреј ско ста нов ни штво ноћ је про ве ло па ку ју ћи сво је ства-
ри. У сви та ње на ред ног да на трг ис пред же ље знич ке ста ни це био је за кр чен 
ко ли ма и љу ди ма ко ји су по ку ша ва ли да се укр ца ју на од ла зе ће во зо ве. Баш 
као да су то оче ки ва ли, уз не ми ре ни љу ди чу ли су бу ку ко пи та. И бес крај но 
мно штво Ко за ка про ја ха ло је по ред њих, са мрач ним сен ка ма сво јих ду гих ко-
па ља на спрам ју тар њег не ба. Ко ков цов је на ре дио да три ком плет не ре ги мен те 
Ко за ка уђу у град ка ко би спре чи ле на си ље. Упи тан са чи јим је овла шће њем 
из дао та кву ко ман ду, Ко ков цов је од го во рио: 'Као пр ви у вла ди'. Ка сни је, је дан 
ло кал ни зва нич ник до шао је код ми ни стра фи нан си ја да се по ту жи: 'До бро, 
Ва ша ек се лен ци јо, по зи ва њем тру па про пу сти ли сте до бру при ли ку да се на 
Бо гро вљев хи тац од го во ри јед ним фи ним по гро мом Је вре ја'. Ко ков цов је био 
огор чен, али, ка ко је до дао, 'ње го ва опа ска по ка за ла ми је да ме ре ко је сам 
пред у зео у Ки је ву ни су би ле су ви шне… због то га сам по слао отво ре ни те ле-
грам свим об ла сним гу бер на то ри ма зах те ва ју ћи да пре ду зму све по треб не 
ме ре – укљу чу ју ћи и упо тре бу си ле ако је ну жно – ка ко би спре чи ли мо гу ће 
по гро ме. Ка да сам тај те ле грам по ка зао Ца ру, он је из ра зио сво је одо бра ва ње 
и сло жио се са ме ра ма ко је сам пред у зео у Ки је ву'”.39

На ро чи то ва жну уло гу ка да је реч о је вреј ском пи та њу пре у зео је ар хи е-
пи скоп Ан то ни је (Хра по виц ки), ко ји је то ком ре во лу ци о нар них пре ви ра ња 
1905. хра бро исту пао на стра ни Са мо др жа вља и ко ји је био ис так ну ти члан 
па три от ске „Ру ске на род не за јед ни це”, тзв. „Цр них сто ти на”. Због то га је био 
оп ту жен за ан ти се ми ти зам, на шта је од го во рио: „…Не у год но ми је да го во-
рим о се би, али ако пи та те би ло ко га ко ми је бли зак или ме до бро по зна је: 
39 Massie, Nicolas and  Al ex an dr a, Lo ndo n:  B ook C lu b Associa te s,  196 7, p. 22 9.
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'Шта је ње го ва глав на пре о ку па ци ја?', ре ћи ће вам: мо на штво, оп ште ње са 
Ис точ ним Цр ква ма, бор ба про тив ла тин ства, пре о бра жај бо го слов ског 
школ ства, ства ра ње но вог прав ца пра во слав ног бо го сло вља (на су прот схо-
ла сти ци), је ди но ве ри је (од но си са ста ро вер ци ма), бо го слу жбе ни Ти пик, 
сла вја но фил ство, Пра во сла вље у Га ли ци ји, итд. Али ни ко не ће на ве сти ју де-
о фо би ју као јед ну од мо јих глав них пре о ку па ци ја…

Што се ти че Је вре ја ја сам 1903. из го во рио и об ја вио про по вед (про тив по-
гро ма) за хва љу ју ћи ко јој се по гро ми, ко ји су те го ди не за хва ти ли ју го за пад ну 
област, у Во лин ској епар хи ји ни су од и гра ли. Го ди не 1905. то ком ше сте не де ље 
Ве ли ког по ста, Је вре ји су у Жи то ми ру пу ца ли на пор тре те Ње го вог Ве ли чан-
ства, због че га су би ли на пад ну ти од стра не ме шта на. Дан уочи Цве ти сти гао 
сам из Пе тер бур га и то ком Све те Сед ми це по но во сам бе се дио про тив по гро-
ма ко ји је био при пре мљен за пр ви дан Вас кр са. Тај по гром  се ни је од и грао 
и тек на кон уби ства по пу лар ног по ли циј ског слу жбе ни ка Ку ја ро ва од стра не 
је вреј ског пла ће ни ка у на ве чер је То ми не не де ље, ка да сам већ от пу то вао из 
Жи то ми ра за Пе тер бург, би ло је су ко ба са Је вре ји ма, ко ји су ка сни је ре кли да 
је 'вла да на мер но по зва ла вла ди ку у Пе тер бург јер док је он био у гра ду они нас 
ни су на па да ли'. А 1907. об ја вио сам, пр во у но ви на ма а он да и као књи жи цу, 
чла нак 'Је вреј ско пи та ње и Све то Пи смо', ко ји је сад пре и здат на ји ди шу. Све то 
ме ђу тим ни је спре чи ло ли бе ра ле да про тив ме не пи шу ка ко пред во дим ли ти је 
да бих ини ци рао по гро ме. Ипак, у Во лин ској епар хи ји су сви по гро ми пре ста ли 
на кон што је 1906. го ди не фор ми ра на по ча јев ска Ру ска на род на за јед ни ца…

…Ако при ча ју о огра ни че њу пра ва (за Је вре је), не ра ди уз ви ше них мо-
ти ва од бра не јад них Ма ло ру са од је вреј ских екс пло а та то ра, не го из мр жње 
пре ма овим по след њим, он да је то за и ста гро зно; но, ако па три о те не мр зе 
Је вре је, не го их во ле и са жа ље ва ју, али не же ле да га је кра ву ко ја ће да их 
рит не, он да је то ра зум но, пра вед но и ху ма но…”40

Су ђе ње Беј ли су
Го ди не 1911. хри шћан ски де чак Ан дреј Ју шчин ски био је ри ту ал но 

уби јен. У ве зи са тим у Ки је ву је 1913. одр жа но су ђе ње Је вре ји ну по име ну 
Беј лис, ко је је до би ло ме ђу на род ни пу бли ци тет. Суд је пре су дио да је де чак 
био ри ту ал но уби јен, али Беј лис је осло бо ђен (по не ки ма за то што су све до ци 
и по рот ни ци би ли об ма ну ти ла жним све до че њем).41

40 P is'ma Blazhenneishago Mitropolita Ant on ia (K hrapovi tsk ago), J ord anville, 19 88, pp. 37,  39 (Р).
41 О овом суђењу ви ди: Alexan der Solzhenitsyn, Dvesti let vmeste (1795-199 5) , part  1, Moscow: „R usskij 
Put'”, 2001 , pp. 4 44- 451 (Р) .
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При че о ри ту ал ним уби стви ма хри шћан ске де це од стра не Је вре ја по-
ја вљи ва ле су се у раз ли чи та вре ме на у мно гим зе мља ма и до во ди ле су до 
мно гих фор мал них су ђе ња и пре су да. Оне су пот пу но од ба ци ва не од стра-
не за пад них ауто ра, ко ји го во ре о „кр ва вој кле ве ти” про тив Је вре ја. Ипак, 
Пра во слав на Цр ква је ка но ни зо ва ла нај ма ње јед ну жр тву та квог уби ства, 
де ча ка-му че ни ка Га ври ла из Звер ке у Бе ло ру си ји, ко ме је слу жбу на пи сао 
ар хи е пи скоп Ан то ни је (Хра по виц ки) 1908. го ди не.42

Код Је вре ји ма на кло ње них ауто ра по сто ји тен ден ци ја да све ово од ба це 
као „ан ти се мит ску лаж”. Ипак, чак и ако од ба ци мо све исто риј ске по дат ке 
о је вреј ским не де ли ма, би ло би за и ста из не на ђу ју ће ако ре ли ги ја про же та 
та квом мр жњом про тив Хри ста и хри шћан ства, као што је тал муд ски ју да-
и зам, не би про из ве ла и де ла мр жње. Све док у „све тој” књи зи ју да и стич ке 
ре ли ги је по сто ји под сти цај за та ква де ла, тре ба прет по ста ви ти да су не ки од 
ње них след бе ни ка мо жда има ли ис ку ше ње да их и из вр ше.

Са дру ге стра не, не мо же се по ри ца ти да су хри шћа ни та ко ђе де ло ва ли са 
мр жњом и по чи ни ли зло чи не, као у по гро ми ма у Рајн лен ду 1096, или у Шпа ни ји, 
што је до ве ло до про те ри ва ња свих Је вре ја из Шпа ни је 1492, или у Ру си ји пре ре-
во лу ци је. Мр жња пре ма не при ја те љи ма је по Је ван ђе љу Хри сто вом за бра ње на, 
те се та кви по ступ ци, без об зи ра на то је су ли би ли ис про во ци ра ни мр жњом од 
стра не Је вре ја, не мо гу оправ да ти. Али оправ да ни страх од хри шћан ског ан ти се-
ми ти зма ко ји је по стао уоби ча јен у мо дер ном све ту, увек мо ра би ти урав но те жен 
са слич ним стра хом од не при ја тељ ства пре ма не је вре ји ма и ан ти хри шћан ства 
свој стве ног Тал му ду, нај о мра же ни јој од свих „све тих” књи га.

Пре ко сто до бро до ку мен то ва них слу ча је ва ри ту ал них уби ста ва хри-
шћан ске де це од стра не Је вре ја у раз ли чи тим зе мља ма на вео је Олег Пла то нов, 
ци ти ра ју ћи из ве штај мо на ха Нео фи та ко ји да је на ро чи то дра го це но све до че-
ње, не са мо о ствар ном по сто ја њу ове стра шне прак се, не го и о ре ли ги о зној 
ар гу мен та ци ји ко ја иза то га сто ји.

Мо нах Нео фит је до сво је 38. го ди не био је вреј ски ра бин, ко ји је за тим 
по стао мо нах Грч ке цр кве. Не го ва књи га под на сло вом „Опо вр га ва ње је вреј-
ске ве ре и њи хо вих об ре да на осно ву Све тог Пи сма Ста рог и Но вог За ве та” 
у ори ги на лу се по ја ви ла у Мол да ви ји 1803, а на ру ски је пре ве де на у Санкт 
Пе тер бур гу 1913, у го ди ни су ђе ња Беј ли су.43

42 S. V. Bulg akov, Nastol'naya Kniga dlya S vy as hchenn o-Tserk ov no -Sluzhit elya,  Kharkov, 1900, стр . 143 (Р). 
За ритуал на убис тва  д оказана н а су ду види D al' , V . Rozys kanie o ubiyen ii y evreev khristi an skikh mladentsev 
i upotrebleni i krovi ik h,  St . Petersb urg, 184 4; Rozanov , V.  Obonyatel'noe i o sy azatel'n oe  otnos henie ye vreev k  
krovi, St. Petersbur g,  1 913;  O.  Plato no v, Ternov ij  venets Rossii, Moscow, 1998 (Р).
43  Сведо чење мо наха Неофита у: Platonov, op. cit., p p.  748-754 (Р).
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Став ар хи е пи ско па Ан то ни ја (Хра по виц ког) о је вреј ском крв ном ри ту-
а лу уоп ште, и о су ђе њу Беј ли су по себ но, ис ка зан је у ин тер вјуу ко ји је дао 
А. Чи жев ском. На кон што је чи та о це под се тио да је, на зах тев ра би на Ско-
мо ров ског, два пу та, 1903. и 1905, бе се дио про тив ан ти се мит ских по гро ма у 
Жи то ми ру, он је на ста вио: „Али у оба го ре по ме ну та слу ча ја мо га раз го во ра 
са ра би ном, ја сам из ри чи то од био да ка жем да не при хва там по сто ја ње ри-
ту ал них уби ста ва ко је из во де Је вре ји, не го сам са го вор ни ку, на про тив, из ра-
зио сво је убе ђе ње да та ква уби ства по сто је, мо жда као свој стве на овој или 
оној сек ти је вреј ске ре ли ги је, мо жда као тај на нај ви ших је вреј ских ду хов них 
пр ва ка, али слу ча је ва ри ту ал них уби ста ва је без сум ње би ло, ка ко у но ви је 
вре ме та ко и у ста ри ни. 

Ка да су мо ји је вреј ски ака дем ски по зна ни ци ис та кли чи ње ни цу да њи ма 
за кон за бра њу је да пи ју чак и крв жи во ти ња, те је сход но то ме тврд ња да они 
ме ша ју хри шћан ску крв са пас хал ним ма це сом ап сурд на, ја сам од го во рио 
да ме ни мно го ве ро ват ни је из гле да ве за из ме ђу ри ту ал них уби ста ва и дру гог 
је вреј ског пра зни ка – не Пас хе, не го оно га ко ји јој прет хо ди, 'Пу ри ма', ко ји 
пред ста вља спо мен на при чу о Је сти ри, Ама ну и Мар до хе ју, ка да је пер сиј ски 
цар, по што је по гу био про тив ни ка Је вре ја, Ама на, до пу стио Је вре ји ма да са ми 
по би ју сво је не при ја те ље, иако су ма ло пре то га би ли осу ђе ни на ис тре бље ње. 
Пу рим 1911. (го ди не ко је се до го ди ло ри ту ал но уби ство Ан дре ја Ју шчин ског) 
пао је 14. и 15. мар та, а је вреј ска Пас ха од 15. до 18. мар та… 

Још у ду бо кој ста ри ни Је вре ји су то ком овог пра зни ка иза зи ва ли сва ко-
ја ке не ре де про тив ра зних сим во ла ко ји су им би ли про тив ни. Та ко је 408. и 
412. ви зан тиј ски цар из дао два по себ на ука за за бра њу ју ћи Је вре ји ма да сла ве 
Пу рим и исме ва ју хри шћан ске кр сто ве уме сто Ама на. Ми слим да су на тај 
пра зник уби ја на и хри шћан ска де ца…”44

Ово ли ко про сто ра је вреј ском пи та њу по све ти ли смо ка ко због ње го ве 
ва жно сти, та ко и због чи ње ни це да за пад ни исто ри ча ри пра во слав ног Ис то-
ка ово пи та ње упор но из вр ћу…

Име бо жач ка је рес
По чет ком два де се тог ве ка по ја ви ла се је рес име бо штва (или име сла вља, 

ка ко Ру си још ка жу), ко ја се са сто ји у ве ро ва њу да Име Бо жи је ни је са мо 
све то и ис пу ње но бла го да ћу Бо жи јом, не го је све то у се би и по се би, да је оно 
Сам Бог. Је рес се по ја ви ла пр во на Кав ка зу, а по том и ме ђу ру ским мо на си ма 
на Све тој го ри ка да је 1907. об ја вље на књи га схи мо на ха Ила ри о на о Ису со-
44 Archb is hop An th ony, у: Zhizn '  Volynii, № 221 , 2 Sep te mb er, 1913 ( Р).
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вој мо ли тви под на сло вом „На го ра ма Кав ка за”. Ова књи га је пр во на и шла 
на до бар при јем и про шла ду хов ну цен зу ру, али ка сни је је ње на тврд ња да 
Име Бо жи је је сте Бог иза зва ла кри ти ке. Уско ро се мо на штво у Ру си ји по ла-
ри зо ва ло на оне ко ји су, по пут мо на ха Ки је во-Пе чер ске ла вре, одо бра ва ли 
књи гу и ње не име бо жач ке ста во ве, и оне ко ји су је од би ја ли, по пут мо на ха 
По ча јев ске ла вре и Оп тин ске пу сти ње. Је рес је осу ђе на од стра не Ва се љен ске 
па три јар ши је 1912. го ди не (Си ги ли он бр. 8522 па три јар ха Јо а ки ма III Све тој 
го ри, да ти ран на 12. сеп тем бар) и 1913. (Си ги ли он бр. 758 па три јар ха Гер ма на 
Све тој го ри, да ти ран на 15. фе бру ар), као и од стра не ру ског Све тог Си но да 
1913. (По сла ни ца од 18. ма ја и Указ од 27. ав гу ста бр. 7644).

Ипак, ка ко пи ше Вла ди мир Гру ба нов, „не у ки Г. Ј. Рас пу ћин бра нио је 
је ре ти ке име бо шце и чак по ку шао да на го во ри Ца ри цу да на пад не бор це 
про тив је ре си име бо штва”.45 Го ди не 1914. во де ћи име бо шци, укљу чу ју ћи и 
је рос хи мо на ха Ан то ни ја (Бу ла то ви ча), ауто ра „Апо ло ги је ве ре у Име Бо жи-
је и Име Ису со во” (1913), би ли су осло бо ђе ни оп ту жбе пред Мо сков ским 
епар хиј ским су дом, ко ји је за кљу чио: „…Си нод ска кан це ла ри ја је на шла да 
је у ис по ве да њу ве ре у Бо га и Име Бо жи је ко је до ла зи од по ме ну тих мо на ха, у 
ре чи ма: 'По на вљам да на зи ва ју ћи Име Бо жи је и Име Ису со во Бо гом и Са мим 
Бо гом ја од ба цу јем ка ко по кло ње ње Име ну Бо жи јем као Ње го вој Су шти ни, 
та ко и по кло ње ње Име ну Бо жи јем одво је но од Са мог Бо га као не кој вр сти 
за себ ног бо жан ства, јед на ко као и сва ко обо го тво ре ње би ло ко је ре чи и 
зву ка и ми сли о Бо гу' – са др жа на из ја ва ко ја нам до пу шта да за кљу чи мо да 
ту не по сто ји основ за на пу шта ње Пра во слав не Цр кве ра ди уче ња о Име ну 
Бо жи јем (Од лу ка бр. 1443 од 8. ма ја 1914)”.

На рав но, ова од лу ка ни је пред ста вља ла „оправ да ње” име бо жач ког уче-
ња, на ро чи то услед чи ње ни це да је исто га да на кан це ла ри ја на чи јем је че лу 
ста јао ми тро по лит Ма ка ри је по твр ди ла да име бо штво – но во ла жно уче ње о 
име ну Бо жи јем уве де но од стра не схи мо на ха Ила ри о на и Ан то ни ја Бу ла то ви-
ча – је сте би ло је рес (Од лу ка бр. 1442 од 8 ма ја 1914). Осим то га, од ба цу ју ћи 
„сва ко обо го тво ре ње би ло ко је ре чи и зву ка и ми сли о Бо гу” Бу ла то вич се 
оба ве зао и да се од рек не сво јих ре чи из „Апо ло ги је”: „Сва ка ум на пред ста ва 
по ме ну тог свој ства Бо жи јег је сте Име Бо жи је (те сто га, пре ма име бо шци ма, 
је сте Сам Бог), „раз ми шља ње о Ње го вом име ну је сте Сам Бог”, „све сно име-
но ва ње Бо га је сте Сам Бог”, „сва ка иде ја о Бо гу је сте Сам Бог”, „сва ку иде ју о 
Бо гу ми на зи ва мо Бо гом”. Но, да ли се он за и ста по ка јао? 

На жа лост, по ка за ло се да је по ка ја ње име бо жа ца са мо при вид но. Бу ла то-
вич се ни је по ка јао, не го је сво ју је рес са крио иза дво сми сле них ре чи и фра за. 
45 Vladimir Gubanov (ed.), Nikol ai  II-ij  i Nov ie Mucheniki,  St . Peters bu rg, 2000, ст р.  77 0 (Р) .
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Та ко се 18. ма ја 1914. у пи сму ми тро по ли ту Ма ка ри ју за хва лио на „оправ да њу” 
и ве ли ко ду шно је из ја вио да је са да спре ман да се вра ти у оп ште ње са Пра во-
слав ном Цр квом (!). За тим је до дао: „У ве зи са Име ном Бо жи јим и Име ном 
Ису са Хри ста ми смо, у скла ду са уче њем Све тих Ота ца, ис по ве да ли и ис по-
ве да мо Бо жан ство и Бо жан ску Си лу Име на Го спод њег, али не по ди же мо то 
уче ње на ни во дог ме, јер још ни је са бор ски фор му ли са но и дог ма ти зо ва но, 
али оче ку је мо да ће га бу ду ћи Са бор фор му ли са ти и дог ма ти зо ва ти. Сто га 
смо ми, у скла ду са уче њем Све тих Ота ца, по ре чи ма при сно па мјат ног оца 
Јо ва на Крон штат ског, го во ри ли и го во ри мо да је Име Бо жи је Сам Бог и да 
је име Го спо да Ису са Сам Го спод Исус Хри стос, раз у ме ва ју ћи то не у сми слу 
обо го тво ре ња ство ре ног име на, не го раз у ме ва ју ћи ду хов но, у сми слу нео дво-
ји во сти Бо го от кри ве не Исти не, Ко ја је Деј ство Бо жан ства”.

Ове Бу ла то ви че ве ре чи по ка за ле су да ње гов пот пис ис под Ис по ве да ња 
ве ре у Бо га и у Име Бо жи је ни је био искрен, не го је са мо об ма нуо ми тро по ли та 
Ма ка ри ја (ко ји је ве ро ват но био под при ти ском од стра не обер-про ку ра то ра 
Са бле ра, ко ји је опет био под при ти ском ути цај ног име бо шца Гри го ри ја Рас-
пу ћи на). Ме ша ју ћи исти ну и не прав ду (Рим. 1,18), Бу ла то вич је ме шао Пра-
во сла вље и је рес. Та ко Пра во сла вље при зна је да по сто ји „Бо жан ска Си ла” у 
име ну Исус, али не при зна је ње го ву „бо жан ску при ро ду”. Опет, Пра во сла вље 
при зна је да је у мо ли тви име Бо жи је за и ста нео дво ји во од са мог Бо га, али 
не ма њи хо вог ме ша ња, ка ко чи ни Бу ла то вич. Баш као што је сен ка нео дво-
ји ва од те ла ко је је про из во ди, али то не зна чи да она је сте те ло. Ко нач но, 
Бу ла то ви че ва „дог ма” још ни је „са бор ски фор му ли са на и дог ма ти зо ва на” 
– јер она ни је дог ма, не го је рес!

Нај све ти ји Си нод Ру ске Пра во слав не Цр кве је при хва тио да се Бу ла то-
вич и ње го ви дру го ви још ни су ствар но по ка ја ли, та ко да је до нео пре су ду 
бр. 1442 Мо сков ске си нод ске кан це ла ри је и по твр дио ра ни ју пре су ду про тив 
име бо жа ца (указ бр. 4136 од 10-24. ма ја 1914), ко ја је по но во по твр ђе на пре-
су дом бр. 2670 од 10. мар та 1916. „У овој пре су ди Нај све ти јег Си но да – пи-
ше бу ду ћи све ште но му че ник Ва си ли је (Зе лен цов), Епи скоп при лу шки – ми 
ви ди мо по твр ду основ ног пра ви ла да име бо шци тре ба да бу ду при мље ни у 
цр кве но оп ште ње и да се при пу сте Све тим Тај на ма Цр кве је ди но под усло-
вом да од ба це ла жно уче ње име бо жа ца и по све до че сво ју вер ност дог ма ма 
и уче њу Цр кве и сво ју по слу шност Цр кве ној вла сти”.

Иако је име бо штво би ло на днев ном ре ду Са бо ра из 1917-1918. и пот-
ко ми си је ко ја га је про у ча ва ла под вођ ством ар хи е пи ско па Те о фа на Пол тав-
ског и оца Сер ги ја Бул га ко ва, пот ко ми си ја ни је има ла вре ме на да за вр ши са 
ра дом пре но што су бољ ше ви ци пре ки ну ли са бор: „Нај све ти ји Си нод ни је 
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про ме нио свој прет ход ни суд о са мој овој по гре шци (име бо штва)… и ни на 
ко ји на чин ни је про ме нио сво је оп ште пра ви ло пре ма ко ме име бо шци, као 
они ко ји су осу ђе ни од стра не цр кве них вла сти, мо гу да бу ду при мље ни у 
оп ште ње… са мо на кон што се од рек ну име бо штва и из ја ве да се пот чи ња ва ју 
Све тој Цр кви… Зах тев је рос хи мо на ха Ан то ни ја да му се до пу сти да слу жи 
не за слу жу је да му бу де удо во ље но све док он на ста вља са не по слу шно шћу 
цр кве ним вла сти ма и ши ре њем сво јих по гре ша ка ко је су осу ђе не од стра не 
цр кве не је рар хи је као штет не за Цр кву”.

На кон ове од лу ке во де ћи име бо жац Ан то ни је Бу ла то вич је по дру ги 
пут пре ки нуо оп ште ње са Ру ском Цр квом да би га, убр зо по том, уби ли 
пљач ка ши. 

Упр кос свим овим осу да ма, име бо жач ки по крет ни је из у мро; пре жи-
вео је на Кав ка зу и у обла сти ма Ју жне Ру си је (где је Цар слао у про гон ство 
по бу ње не мо на хе); и со фи јан ски је ре ти ци Фло рен ски и Бул га ков та ко ђе су 
ис по ве да ли име бо штво у ме ђу рат ном пе ри о ду. У мо дер на вре ме на је рес је 
до жи ве ла пре по род у ин те лек ту ал ним кру го ви ма у Ру си ји, на ро чи то у де-
ли ма је ро мо на ха Гри го ри ја (Лу ри је) из Санкт Пе терс бур га, ко ји по др жа ва 
је ре тич ке по гле де Бу ла то ви ча сма тра ју ћи га за све тог, док оне ко ји се про ти ве 
ње го вим иде ја ма, укљу чу ју ћи и не ко ли ко све ште но му че ни ка Ру ске Цр кве 
сма тра „не при ја те љи ма Име на”!

Ис ко ре њи ва ње је ре си ни је би ло успе шно због ре ла тив но сла бе од бра не 
исти не ко ју су пру жи ли грч ки и ру ски бо го сло ви46 и оре о ла му че ни штва 
ко ји су име бо шци до би ли на кон свог на сил ног про те ри ва ња са Све те го ре 
у Ру си ју, на ру ским вој ним бро до ви ма. То ме је до при не ла и чи ње ни ца да се 
је рес по ду да ри ла са кра јем бал кан ских ра то ва и пре ла ском Све те го ре, пре ма 
Бу ку ре штан ском ми ров ном спо ра зу му, из тур ских у грч ке ру ке, што је иза зва-
ло ме ђу соб ну сум њи ча вост Гр ка и Ру са по пи та њу ње ног ста ту са и спре чи ло 
је дин ствен и те ме љан при ступ про бле му име бо штва. Мно ги ма су име бо шци 
пру жи ли из го вор, по став ши део њи хо вог оп штег на па да на „па ра ли зо ва ни” 
Ру ски Све ти Си нод, па је чи та ва де ба та уско ро до би ла по ли тич ку по за ди ну 
са де мо кра та ма и со ци ја ли сти ма на чел но на стра ни име бо жа ца, а мо нар хи-
сти ма на стра ни пра во слав них.47 Па три јарх Ти хон је ка зао да спор зах те ва 
да ље „су штин ско” про у ча ва ње на бу ду ћем Све ру ском (или Ва се љен ском) 
Са бо ру. Но, ово не зна чи, ка ко не ки твр де, да Цр ква ни је до не ла свој суд о 
том пи та њу. Она је сво ју пре су ду до не ла: али та пре су да зах те ва оп шир ни је 

46 Најв ише тру да ул ожио је  С . Троји цки у  је дноме од три и звештаја  кој а је р уски Свет и С инод п ри ло-
жио својој одлуци из 1913. Види: „Afon skaia S muta ”,  Tser ko v ni e Vedomosti , N 20,  1 91 3, pp. 882-9 09 (Р) .
47 Види :  Co ns tantine Papoulides , Oi Rossoi onomolat roi tou Agiou Orous,  Th ess alon iki, 19 77 (Г).
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обра зло же ње. „По зи тив но” уче ње Цр кве о од но су из ме ђу не ство ре ног и 
ство ре ног у мо ли тви зах те ва још ја сни је и те мељ ни је из ло же ње.48 

Фе бру ар ска ре во лу ци ја
Окре ни мо се са да по ја ви ко ја је уско ро тре ба ло да по ко си ру ску др жа ву 

и да Ру ску Пра во слав ну Цр кву, а пре ко ње и сву пу но ћу Цр кве Хри сто ве на 
зе мљи, до ве де до са ме гра ни це пот пу ног уни ште ња – Ру ској ре во лу ци ји.

„Стра хо ви то је и та јан стве но – пи сао је је ми тро по лит Ана ста си је, дру ги 
по ре ду пр во је рарх Ру ске За гра нич не Цр кве – мрач но ли це ре во лу ци је. Ка да се 
по сма тра ње на уну тра шња су шти на, она не ста је у оквир исто ри је и не мо же 
се про у ча ва ти на истом ни воу са дру гим исто риј ским чи ње ни ца ма. У сво јим 
нај ду бљим ко ре ни ма она пре ва зи ла зи гра ни це про сто ра и вре ме на, ка ко је то 
де фи ни сао Ги став ле Бон, ко ји ју је сма трао за ира ци о нал ни фе но мен у ко ме 
су на де лу би ле за и ста ми стич не, нат при род не си ле. Али оно што је ра ни је 
мо гло би ти не ја сно, на кон Ру ске ре во лу ци је по ста је са свим очи глед но. У њој 
је сва ко осе тио, ка ко се из ра зио је дан са вре ме ни пи сац, кри тич но оте ло вље-
ње ап со лут ног зла у при ро ди чо ве ка; дру гим ре чи ма, ту се ја сно по ка за ло 
уче шће ђа во ла – тог оца ла жи и древ ног не при ја те ља Бо жи јег, ко ји чо ве ка 
по ку ша ва да пре тво ри у сво је по слу шно оруж је про тив Бо га”.49

Ве ли ки све тил ни ци ка кав је био све ти Јо ван Крон штат ски упо зо ра ва ли 
су на на до ла зе ћу ка та стро фу. Го ди не 1907. епи скоп Ан дро ник, бу ду ћи све-
ште но му че ник, пи сао је: „Ни је у пи та њу бор ба из ме ђу два ад ми ни стра тив на 
ре жи ма, не го бор ба из ме ђу ве ре и не ве ре, из ме ђу хри шћан ства и ан ти хри-
шћан ства. Древ на ан ти хри шћан ска за ве ра – за по че та од стра не оних ко ји су 
за Ису са Хри ста бе сно ви ка ли Пи ла ту: Расп ни га, расп ни: крв Ње го ва на нас 
и на де цу на шу! – на ста ви ла је да жи ви кроз сво је раз ли чи те огран ке и тај на 
дру штва. У 16. ве ку она се пре то чи ла у на ро чи ти тај ни ан ти хри шћан ски ред 
Тем пла ра, а у 18. ве ку по ста ла је по зна ти ја као Илу ми на ти и Ро зен крој це ри, 
да би се, ко нач но, у Ма сон ству уто пи ла у уни вер зал ну је вреј ску ор га ни за ци ју. 
Са да, по што је при ку пи ла сна гу, кон крет но у Фран цу ској ко ја је пот пу но у 
ру ка ма ма со на, ма со не ри ја већ отво ре но про го ни хри шћан ство из жи во та. 
На кра ју, ма со не ри ја ће из ба ци ти чо ве ка бе за ко ња, си на по ги бли – Ан ти хри-
ста (2. Сол. 2). Ту је ре ше ње за го нет ке на ших нај но ви јих сло бо да: оне има ју 
за циљ уни ште ње хри шћан ства у Ру си ји. Ето због че га је ко ри шће на фран цу-

48 В иди :  V.  Moss,  „Th  e  Name of  Go d  an d the Name-Worship ping Her esy ”.
49 Metropolitan Anastasiu s,  Convers ations wi th My Ow n  Heart, Jordanville, 1948, p. 123 ( Р);  енгле ск и 
превод у: Living Ort hodoxy , N  1 01, vol.  XVII, no.  5,  September-Octo ber, 1 996, p . 9.
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ска реч 'ли бе рал', ко ја ме ђу ма со ни ма озна ча ва оно га ко зна чај но до при но си 
оства ре њу ма сон ских ци ље ва, а за тим по при ма зна че ње 'сло бо до љу би вог' у 
по гле ду пи та ња ве ре, да би са да већ отво ре но пре шла у ан ти хри шћан ство. То 
је кључ за ре ше ње за го нет ке те огор че не бор бе за кон тро лу над школ ством 
ко ја се во ди у Др жав ној Ду ми: ако ли бе рал не тен ден ци је за до би ју кон тро лу 
над школ ством, успех ан ти хри шћан ства је за га ран то ван. То је ре ше ње за го-
нет них сим па ти ја ли бе ра ла пре ма свим вр ста ма сек ти у хри шћан ству и не-
хри шћан ским ре ли ги ја ма. Сек та ши се ни су успа ва ли – они са да кре ћу на пад 
на де цу… А ка да ва ша де ца по ра сту и до ђу на уни вер зи тет – ту су Ми љу ков 
(бу ду ћи ми ни стар спољ њих по сло ва При вре ме не вла де) и ком па ни ја ко ји 
ће жон гли ра ти чи ње ни ца ма и об ма њи ва ти их, уче ћи сту ден те ка ко је на у ка 
до ка за ла да чо век по ти че од мај му на. Та ко ће они од на ше де це за и ста на чи-
ни ти зве ри, уз јед ну раз ли ку – што је мај мун крот ка и по слу шна жи во ти ња, 
док ће ови љу ди-зве ри би ти гор ди, др ски, окрут ни и по га ни…”50

Већ по чет ком де вет на е стог ве ка про зор љи ви Авељ про ро ко вао је Ца ру 
Па влу Пр вом: „Ни ко лај Дру ги ће би ти све ти Цар, као мно го стра дал ни Јов. Он 
ће има ти ум Хри стов, сми ре ње и чи сто ту. Све то Пи смо го во ри о ње му: пса лам 
90, 10. и 20. от кри ли су ми ње го ву суд би ну. Он ће цар ску кру ну за ме ни ти за тр-
нов ве нац, би ће из дат од сво га на ро да, баш као не ка да Син Бо жи ји. Он ће би ти 
ис ку пи тељ и као бес крв на жр тва ис ку пи ће свој на род. На ста ће рат, ве ли ки рат, 
свет ски рат. Љу ди ће ле те ти кроз ва здух по пут пти ца, и пли ва ти под во дом као 
ри бе, по че ће да ис тре бљу ју јед ни дру ге зло смрад ним сум по ром. У на ве чер је 
по бе де ру ски Трон ће се сру ши ти. Из да ја ће ра сти и умно жа ва ти се. И Ваш 
пра у нук до жи ве ће из дај ство, а мно ги ва ши по том ци та ко ђе ће убе ли ти сво је 
ха љи не кр вљу Јаг ње то вом, док ће власт у без у мљу сво јом се ки ром пре у зе ти 
се љак, али и он ће ка сни је за пла ка ти. От по че ће пра ве еги пат ске ка зне… Крв 
и су зе на то пи ће зе мљу. Ре ке кр ви ће по те ћи. Брат ће уста ти на бра та. И опет: 
ва тра, мач, ин ва зи ја стра на ца и уну тра шња не при ја тељ ска без бо жна власт. 
Је вре јин ће ту ћи Ру си ју шкор пи јом, он ће оте ти ње не све ти ње, за тво ри ти цр-
кве и по гу би ти нај бо ље Ру се. Бог ће то да до пу сти – то ће би ти Ње гов гнев на 
Ру си ју због ње ног од ба ци ва ња по ма за ни ка Бо жи јег (Ца ра)”.51

Цар је аб ди ци рао 2. мар та 191752, бе ле же ћи то га да на у свој днев ник да је 
окру жен „из да јом, под му кло шћу и ку ка вич лу ком”. И за и ста, на аб ди ка ци ју 

50 B ish o p  Andronicus,  „Russkij grazhdanskij stroj zhi zn i pered sudom khristianina”, F ry azino ,  19 95, pp. 
24-2 5 (Р).
51  У:  Gubanov , o p.  cit. , p. 30. 
52 Сви  да тум и наведе ни  су по ст аром, Ју ли ја нск ом кале нда ру  који  ј е тада у потре бљ ав ан у Рус иј и. 
По но во м , Григорија нском календ ару  датуми  ће бити наве де ни за период од јануара 1918,  к ада је тај 
календар уведен .  
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су га на го ва ра ле мно ге во де ће лич но сти цар ства, укљу чу ју ћи ве ли ке кне же-
ве, ге не ра ле, ми ни стре и чла но ве пар ла мен та, јер је би ло ско ро не мо гу ће да 
са чу ва власт, по што би то го то во из ве сно до ве ло до гра ђан ског ра та. Упра во 
да би спре чио гра ђан ски рат за вре ме свет ског ра та про тив Не мач ке, Цар је 
аб ди ци рао у ко рист сво га бра та, Ве ли ког кне за Ми хај ла.

Да ли је био у пра ву? При ча се да је ње го ва са вет ни ца, ве ли ка ста ри ца 
Па ра ске ва (Па ша) Са ров ска (+1915), ко ја му је пред ви де ла суд би ну при ли ком 
про сла вље ња Се ра фи ма Са ров ског 1903. го ди не, ре кла: „Ва ше Ве ли чан ство, 
си ђи те са ми са тро на”.53 Ме ђу тим, дру га ве ли ка ста ри ца, бла же на Ма тро на 
Мо сков ска (+1952) ка сни је је ре кла: „Уза луд се Цар Ни ко лај од ре као тро на, 
ни је тре ба ло то да учи ни. При ну ди ли су га на то. Ње му је би ло жао на ро да 
и це ну је пла тио сам, јер је уна пред знао свој пут.”54

Ме ђу тим, ка ко ис ти че Ми ха ил На за ров, пре ма Основ ном За ко ну Ру ског 
Цар ства, из да том од стра не Ца ра Па вла I сви чла но ви Цар ске по ро ди це се 
за кли њу „да не ће при хва ти ти аб ди ка ци ју вла да ју ћег Ца ра” („са ре ли ги о зне… 
тач ке гле ди шта аб ди ка ци ја мо нар ха, као по ма за ни ка Бо жи јег, про тив на је 
ак ту ње го вог све тог кру ни са ња ('вен ча ња на Цар ство') и ми ро по ма за ња; 
она би би ла мо гу ћа са мо у слу ча ју по стри же ња у мо на штво” – Н. Ко ре во). 
Још ма ње је ње го во Ве ли чан ство имао пра во да се у име сво га си на од рек не 
пре сто ла у ко рист сво га бра та; јер ње гов брат Ми ха ил Алек сан дро вич ни ти 
је имао пра ва да на сле ди трон за жи во та ма ло лет ног Ца ре ви ћа Алек се ја, 
ни ти да бу де кру ни сан, по што се оже нио раз ве де ном же ном, ни ти је мо гао 
да пре не се власт на При вре ме ну вла ду или да од лу ку о суд би ни мо нар хи је 
пре пу сти бу ду ћој Уста во твор ној скуп шти ни.

Чак и ка да би во љом та кве Скуп шти не био по ста вљен мо нарх, „то би 
зна чи ло уки да ње пра во слав ног прин ци па ле ги ти ми те та из Основ ног За ко-
на”, те би сто га ови ак ти би ли „прав но не по сто је ћи”, ка ко ка же Жи шкин 
(а у че му се Ко ре во сла же са њим). Ве ли ки кнез Ми ха ил Алек сан дро вич… 
из дао је са мо је дан акт у ко ме је из ра зио сво је лич но ми шље ње и ње го ва аб-
ди ка ци ја ни за ко га ни је има ла оба ве зу ју ћу сна гу. Он је ти ме се бе уда љио од 
на сле ђи ва ња у скла ду са Основ ним За ко ном, ко ји у ње го вим очи ма прав но 
ни је по сто јао, упр кос чи ње ни ци да се ра ни је, као Ве ли ки кнез, на дан ка да 
је на вр шио по треб не го ди не, за клео на вер ност од ред ба ма Основ ног За ко на 
о на сле ђи ва њу тро на и по рет ку уну тар Цар ске По ро ди це”.

Под ра зу ме ва се да ње го во Ве ли чан ство ни је оче ки вао та кав ко рак сво га 
бра та, ко рак ко ји је под знак пи та ња ста вио и са мо мо нар хиј ско уре ђе ње… 
53 У: Guban ov,  op. cit .,  p.  70.
54  У:  Gubano v, op. cit .,  p. 62.
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Ипак, Ве ли ки кнез Ми ха ил Алек сан дро вич је та ко ђе де ло вао под при ну дом, 
под при ти ском за ве ре ни ка ко ји су ушли у ње го ву ку ћу. Ке рен ски је при знао 
да је то био њи хов циљ: „Од лу чи ли смо да акт аб ди ка ци је Ми ха и ла Алек-
сан дро ви ча пот кре пи мо сва ком га ран ци јом, али та ко да аб ди ка ци ја има 
до бро вољ ни ка рак тер”.55

За и ста, ре зул тат Ца ре ве аб ди ка ци је за Ру си ју је био дру га чи ји од оно га 
ко ме се он на дао и у ко ји је ве ро вао. Уме сто уред ног пре но ше ња вла сти са 
јед ног чла на цар ске фа ми ли је на дру гог, Ве ли ки кнез Ми ха ил је та ко ђе аб ди-
ци рао и чи та ва ди на сти ја и по ре дак са мо др жа вља су се сру ши ли. Уме сто да 
спре чи гра ђан ски рат у ко рист по бе де у Свет ском ра ту, аб ди ка ци ја је би ла 
пра ће на по ра зом у Свет ском ра ту, нај кр ва ви јим гра ђан ским ра том у свет-
ској исто ри ји, и пре пу шта њем из му че не зе мље бо го бор ним ан ти-вла сти ма 
– „ко лек тив ном ан ти хри сту”.

Цр ква и фе бру ар ска ре во лу ци ја
Ка ко је Пра во слав на Цр ква ре а го ва ла на пад пра во слав не мо нар хи је? 

Са из не на ђу ју ћом рав но ду шно шћу, с об зи ром на огро ман, за пра во апо ка лип-
тич ки зна чај тог до га ђа ја. На жа лост, чак се ни Све ти Си нод у то вре ме ни је 
по ка зао до ра слим сво јој од го вор но сти. Пр во пи та ње ко је зах те ва од го вор 
ти че се ле ги тим но сти но ве При вре ме не вла де. Устав Ру ског Цар ства ни је 
до пу штао би ло ка кав пре ла зак у не-мо нар хиј ски, а по го то во не у ан ти-мо-
нар хиј ски об лик вла да ви не. Ипак, по ка за ло се да се Си нод из гу био у том 
кри тич ном тре нут ку. На сво ме за се да њу од 26. фе бру а ра Си нод је од био 
зах тев По моћ ни ка Про ку ра то ра кне за Н. Д. Же ва ко ва да иза зи ва че не ми ра 
ка зни цр кве ним ка зна ма.56 За тим је 27. фе бру а ра од био зах тев Про ку ра то ра, 
Н. П. Ра је ва да јав но по др жи мо нар хи ју.

„Дру го га мар та (на дан Ца ре ве аб ди ка ци је) – пи ше М. А. Баб кин – је рар си 
Си но да са ста ли су се у ми тро по ли то вој ре зи ден ци ји у Мо скви. Са слу ша ли 
су из ве штај ми тро по ли та Пи ти ри ма Санкт-Пе тер бур шког ко ји је тра жио да 
бу де пен зи о ни сан (овом зах те ву удо во ље но је 6. мар та – М. Б.). Упра вља ње 
пре сто нич ком епар хи јом при вре ме но је по ве ре но епи ско пу Ве ни ја ми ну Гдов-
ском. За тим су чла но ви Си но да за кљу чи ли да је нео п ход но од мах сту пи ти 
у кон такт са Из вр шним ко ми те том Др жав не Ду ме. На осно ву то га мо же мо 
из не ти тврд њу да је Све ти Си нод Ру ске Пра во слав не Цр кве при знао При вре-
ме ну вла ду чак и пре од ри ца ња Ни ко ла ја II од пре сто ла. (Сле де ћи са ста нак 

55 Nazarov, Kto naslednik rossijskog o  prestola,  Mosco w: „Russ kaia Idea”, 1996,  стр.  68 -6 9 (Р).
56 A.  D. S tepanov, „Mezhdu mirom i monast yrem”, у:   Taj na Bezz akonia,  S t. P etersbu rg,  2002, ст р. 491 (Р). 
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чла но ва Си но да одр жан је 3. мар та у ре зи ден ци ји Ми тро по ли та ки јев ског. 
Исто га да на но ва вла да се од ре ди ла пре ма за кључ ци ма Си но да).

Пр во све ча но зва нич но за се да ње Све тог Си но да на кон др жав ног уда ра 
одр жа но је 4. мар та. Пред се да вао је ми тро по лит Вла ди мир Ки јев ски, а био је 
при су тан и но ви си нод ски обер-про ку ра тор В. Н. Лвов, ко га је прет ход ног да на 
по ста ви ла При вре ме на вла да. Ми тро по лит Вла ди мир и чла но ви Си но да (из у-
зев ми тро по ли та Пи ти ри ма, ко ји је био од су тан – М. Б.) из ра зи ли су ис кре ну 
ра дост због на сту па ња но ве ере у жи во ту Пра во слав не Цр кве. А за тим је на 
ини ци ја ти ву Обер-про ку ра то ра Цар ски трон… пре ме штен у ар хи ву… Је дан 
од цр кве них је ра ра ха му је по мо гао. Од лу че но је да се трон сме сти у му зеј.

Сле де ћег да на, 5. мар та, Си нод је на ре дио да у цр ква ма Пе тро град ске 
епар хи је мно го љет стви је за Цар ски дом „ви ше не тре ба да се про из но си”. По 
на шем ми шље њу, ови по те зи Си но да има ли су сим во лич ки ка рак тер и све-
до чи ли су о же љи ње го вих чла но ва не са мо да „сме сте у му зеј” цар ски трон, 
не го и да „бр зо по ша љу у ар хи ву” исто ри је и са му цар ску власт.

Си нод се др жао не у трал но пре ма „Ак ту о од ри ца њу Ни ко ла ја II од пре сто-
ла ру ске др жа ве, у сво је име и име свог си на, у ко рист Ве ли ког кне за Ми ха и ла 
Алек сан дро ви ча” од 2. мар та 1917, као и пре ма „Ак ту о од би ја њу Ве ли ког 
кне за Ми ха и ла Алек сан дро ви ча да при хва ти нај ви шу власт” од 3. мар та. А 
6. мар та од лу че но је да се ови ак ти „при ме на зна ње и из вр ше”, те су у свим 
цр ква ма цар ства мо леп стви ја тре ба ло да бу ду слу же на са мно го љет стви јем 
'Бо го чу ва ној ру ској др жа ви и пра во вер ној При вре ме ној вла ди'”.57 

Не ко ће ре ћи да Си нод услед аб ди ка ци је и Ца ра и ње го вог бра та јед-
но став но ни је имао из бо ра. Ме ђу тим, ка ко ис ти че Баб кин, из ја ва Ве ли ког 
кне за Ми ха и ла са др жа ла је сле де ће ре че ни це: „До нео сам чвр сту од лу ку да 
при хва тим нај ви шу власт са мо ако то бу де во ља на шег ве ли ког на ро да, на 
ко ме је да кроз Уста во твор ну скуп шти ну уста но ви об лик вла да ви не и но ви 
Основ ни За кон ру ске др жа ве. Сто га мо лим све гра ђа не Ру си је да се пот чи не 
При вре ме ној вла ди све док Уста во твор на скуп шти на кроз сво ју од лу ку о об-
ли ку вла да ви не не из ра зи во љу на ро да”. „Мо же мо да ви ди мо – пи ше Баб кин 
– да ту ни је би ло ре чи о од ри ца њу Ве ли ког кне за од пре сто ла, не го о то ме да 
он не мо же да за у зме цар ски пре стол без ја сно из ра же ног при стан ка чи та вог 
ру ског на ро да на то. Ми ха ил Алек сан дро вич је из бор об ли ка др жав не вла сти 
(пр вен стве но из ме ђу на род не вла сти и мо нар хи је) оста вио Уста во твор ној 
скуп шти ни. До са зи ва ња Уста во твор не скуп шти не упра вља ње зе мљом по ве-
рио је При вре ме ној вла ди ко ја је на ста ла на ини ци ја ти ву Др жав не Ду ме.
57 B ab ki n,  „Sviatejshij  Sin od Prav oslavnoj Rossijskoj Tserkvi” у: „Revoliutsionnie Sobytia Fevralia-Marta 
1917 g.”,          http://www.monarhist-spb.narod.ru/D-ST/Babkin-1,  pp.  2, 3 (Р). 
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Чла но ви Све тог Си но да схва ти ли су за мр ше ност си ту а ци је и пред ви де ли 
мо гућ ност дру га чи јег ре ше ња пи та ња из бо ра об ли ка др жав не вла сти у Ру си-
ји, о че му су све до чи ле си нод ске ре зо лу ци је од 6. и 9. мар та. У њи ма се ка же 
да је Ве ли ки кнез Ми ха ил Алек сан дро вич од био да при хва ти нај ви шу власт 
„до ус по ста вља ња об ли ка вла да ви не у Уста во твор ној скуп шти ни”. Упр кос 
то ме већ 9. мар та Нај све ти ји Пра ви тељ ству ју шчи Си нод је из дао  по сла ни цу 
'Вер ној де ци Ру ске Пра во слав не Цр кве у ве зи са нај но ви јим до га ђа ји ма'. У 
њој се на ла зио по зив на по ве ре ње При вре ме ној вла ди. И не са мо то – по сла-
ни ца по чи ње ова ко: 'Во ља Бо жи ја је из вр ше на. Ру си ја је кре ну ла пу тем но вог 
др жав ног жи во та. Не ка Го спод бла го сло ви на шу ве ли ку До мо ви ну сре ћом и 
сла вом на ње ном но вом пу ту'.

De fac to, Си нод је зва нич но об ја вио по че так 'но вог др жав ног жи во та' 
у Ру си ји, док је ре во лу ци о нар не до га ђа је на звао из вр ше њем „во ље Бо жи је”. 
Ову по сла ни цу је Б. В. Ти тли нов, про фе сор Пе тро град ске Ду хов не ака де ми-
је, ока рак те ри сао као 'по сла ни цу ко ја бла го си ља но ву и сло бод ну Ру си ју', а 
ге не рал А. И. Де ни кин као 'санк ци о ни са ње др жав ног уда ра до ко га је до шло'. 
По сла ни цу су на кра ју пот пи са ли и епи ско пи 'ца ри стич ког' са ста ва Си но да, 
чак и они ко ји су има ли ре пу та ци ју мо нар хи ста и 'цр но стот ни ка', на при мер 
ми тро по ли ти Вла ди мир Ки јев ски и Ма ка ри је Мо сков ски. То је све до чи ло о 
осе ћа њи ма 'ло јал но сти' си нод ских је ра ра ха…”58

„Овај до ку мент, ко ји се по ја вио у оне да не ка да је сва пра во слав на Ру-
си ја уз не ми ре но иш че ки ва ла шта ће ре ћи Цр ква по во дом до га ђа ја ко ји су 
се у зе мљи од и гра ли, ни шта ни је по ја снио у цр кве ној све сти на ро да. Си нод 
ни је ре као ни ре чи о хап ше њу Ца ра па чак и ње го ве пот пу но не ви не де це, о 
кр ва вим об ра чу ни ма вој ни ка са њи хо вим офи ци ри ма, или о не ре ди ма ко ји 
су на род во ди ли у про паст; он ни је дао ре ли ги о зно-мо рал ну оце ну ре во лу-
ци о нар них екс це са, ни ти је осу дио крив це. Ко нач но, Обра ћа ње је пот пу но 
за о би шло пи та ње ка ко се тре ба од но си ти пре ма свр га ва њу и хап ше њу По ма-
за ни ка Бо жи јег, ка ко оба вља ти бо го слу же ња у цр кви без ва жних мо ли та ва 
за бла го ста ње Цар ског До ма…”59

Ме ђу тим, ли бе ра ли ма у Цр кви си нод ско Обра ћа ње из гле да ло је не до-
вољ но. Они су тра жи ли укла ња ње не са мо Ца ра, не го и чи та вог кон цеп та 
Све ште не Мо нар хи је. На сво јим за се да њи ма 11. и 12. мар та Са вет пе тро град-

58 B ab ki n, op. c it. ,  pp. 3- 4. У посла ниц е се так ође к аж е:  „И мајте  по верење у  Привр ем ену владу . Сви 
 зајед но и св ако по јединачн о  улажите  с ве ваше н апо ре  до кра ја, како  би сте свој им  радом,  по двигом , 
моли тв ом и  послушно шћ у мог ли  да буд ет е од кор ис ти  у вел иком делу у во ђења нови х прин ципа 
државног живота…” ( ци ти ра но  прем а:  Oleg Leb ede v, „Mezhdu Febralyem i Oktya br em” , Nezavisimaia 
Gazeta, 13 N ov em ber, 1 996, с тр . 5 (Р)).
59 Danilushki n,  op .  cit.,  p.  8 8.
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ског ре ли ги о зно-фи ло зоф ског дру штва за кљу чио је да си нод ско при хва та ње 
ца ре ве аб ди ка ци је „не од го ва ра огром ном ре ли ги о зном зна ча ју ак та ко јим је 
Цр ква у све ште но деј ству кру ни са ња при зна ла ца ра за по ма за ни ка Бо жи јег. 
Нео п ход но је да се ра ди осло бо ђе ња на род не све сти и пред у пре ђе ња мо гућ-
но сти ре ста у ра ци је, из да од го ва ра ју ћи акт цр кве не је рар хи је, ко ји би уки нуо 
си лу Та јин ства Цар ског ми ро по ма за ња, пре ма ана ло ги ји са цр кве ним ак ти ма 
ко ји уки да ју си лу Све те Тај не бра ка и све штен ства”.60

На кра ју, ма ло је оних ко ји су од би ли да се за ку ну на вер ност При вре ме-
ној Вла ди. Ме ђу тим ма ло број ни ма био је и гроф Па вел Ми хај ло вич Гра бе, 
ко ји је ка сни је на По ме сном Са бо ру Ру ске Цр кве по кре нуо пи та ње об но ве 
па три јар ши је, а не ко ли ко го ди на по сле то га удо сто јио се да при ми и му че-
нич ки ве нац. Са мо не знат но ма ње бес ком про ми сна би ла је по зи ци ја во де ћег 
је рар ха-мо нар хи сте, ар хи е пи ско па Ан то ни ја (Хра по виц ког), ко ји се у про по-
ве ди од 5/18. мар та сле де ћим ре чи ма обра тио сво јој па стви у Хар ко ву: „Ка да 
смо до би ли из ве штај – ре као је – о од ри ца њу од пре сто ла Нај бла го че сти ви-
јег Им пе ра то ра Ни ко ла ја Алек сан дро ви ча, ми смо се при пре ми ли, са гла сно 
ње го вом упут ству, да по ми ње мо Нај бла го че сти ви јег Им пе ра то ра Ми хај ла 
Алек сан дро ви ча. Но, са да се и он од ре као и за по ве дио је да се по ви ну је мо 
При вре ме ној вла ди, и то је раз лог, је ди ни раз лог, због ко га ми по ми ње мо 
При вре ме ну вла ду. Ина че нас ни ка кве си ле не би на те ра ле да пре ки не мо са 
по ми ња њем Ца ра и Цар ског До ма”.61

Ве ро ват но нај бе ском про ми сни ји био је бу ду ћи све ште но му че ник, Ар хи е-
пи скоп перм ски Ан дро ник. У обра ћа њу од 4. мар та, упу ће ном „Свим Ру ским 
Пра во слав ним Хри шћа ни ма”, он је ак ту ел ну си ту а ци ју на звао „ин те рег нум”.  
По зи ва ју ћи све на по слу шност При вре ме ној вла ди ре као је: „Ми тре ба да се 
за ку не мо Је ди ном Све до бром, да би Он Сам ус по ста вио власт и мир у на шој 
зе мљи, и да нас не би ду го оста вио без Ца ра, као де цу без мај ке. Не ка нам Он 
по мог не, као што је пре три сто ти не го ди на по мо гао на шим пре ци ма, ка ко 
би смо сло жно и на дах ну то при ми ли до ма ћег Ца ра од Ње го вог Све до брог 
Про ви ђе ња”.

Но ви обер-про ку ра тор је пи сао Ан дро ни ку, зах те ва ју ћи об ја шње ње ње го-
вих по сту па ка ко ји ма је пру жао по др шку ста ром ре жи му, „усме ре них на пре-
тва ра ње кли ра у не при ја те ље но вог по рет ка”. Њи хо ва пре пи ска кул ми ни ра ла 
је 16. апри ла са оп шир ним пи смом ар хи е пи ско па Ан дро ни ка у ко ме он ка же: 

60 Цит ирано пре ма: Ta ma ra  Groyan's  w ork on  Metrop olitan M aca rius of Moscow, Tsariu Nebes nomu i 
Zemnomu Vernij, Moscow : P al om ni k, 19 96,  с тр . 142  ( Р). Итали к  мој  (В .М.).
61 Pis'ma Blazhennei sh ago Mit ropoli ta  Antonia (Khrapovit sk a go ), op.  ci t., p. 5 7.  Упореди: V ictor Ant onov, 
„1917 god: Arkhiepiskop Antonij  i Fevralisty”, Vozvrashchenie,  N  2  (6),  1994 , стр. 2 5 (Р).
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„Акт од би ја ња Ми ха и ла Алек сан дро ви ча, ко ји да је ле ги ти ми тет При-
вре ме ној вла ди, из ја вљу је да на кон Уста во твор не скуп шти не ми мо же мо 
да има мо мо нар хиј ску власт, или би ло ко ју дру гу, у за ви сно сти од то га шта 
ће да про гла си Уста во твор на скуп шти на. Ја сам је пот чи нио при вре ме ној 
вла ди, а та ко ђе ћу при хва ти ти ре пу бли ку ако та ко од ре ди Уста во твор на 
скуп шти на. Али до та да ни је дан гра ђа нин ни је ли шен сло бо де са мо стал ног 
из ра жа ва ња о об ли ку вла сти у Ру си ји; јер ако не ко мо же уна пред ко нач но да 
ре ши пи та ње об ли ка вла сти у Ру си ји, он да би Уста во твор на скуп шти на би ла 
су ви шна. Ја сам већ мно го пу та ре као да при хва там При вре ме ну вла ду, да јој 
се пот чи ња вам и да по зи вам све да јој се пот чи не. Пи там се на осно ву че га 
ви сма тра те за нео п ход но да оп ту жу је те љу де за под сти ца ње на ро да не са мо 
про тив При вре ме не вла де, не го и про тив ду хов них вла сти”.62

Мо жда нај бо ље оправ да ње си нод ске по зи ци је дао је про то је реј Јо ван Вос-
тор гов, ко ји је на ред не го ди не при мио му че нич ки ве нац: „Наш бив ши Цар, ко ји 
се од ре као пре сто ла, пре нео је власт на за ко нит на чин сво ме бра ту. Са сво је 
стра не Ца рев брат је, од ре кав ши се вла сти до ко нач не од лу ке Уста во твор не 
скуп шти не, на исти за ко ни ти на чин пре нео власт на При вре ме ну вла ду и на 
ону стал ну вла ду ко ју ће Ру си ји да ти Уста во твор на скуп шти на. Сто га ми са да 
има мо пот пу но за ко ни ту При вре ме ну вла ду, то јест власт о ко јој го во ри Реч 
Бо жи ја. Тој вла сти, ко ја је са да нај ви ша и све ру ска власт, ми смо оба ве зни да се 
пот чи ни мо у скла ду са зах те вом ре ли ги о зне са ве сти; ми смо оба ве зни да се мо-
ли мо за њу; оба ве зни смо та ко ђе на по слу шност ло кал ним вла сти ма ко је је она 
уста но ви ла. На кон аб ди ка ци је бив шег Ца ра и ње го вог бра та, и на кон њи хо вог 
ука зи ва ња на за ко ни тост При вре ме не вла де, у тој по слу шно сти не мо же би ти 
из да је ра ни је за кле тве, већ она пред ста вља на шу ди рект ну ду жност”.63  

А ка да су ми ни стра спољ них по сло ва но ве вла де, Па вла Ми љу ко ва, 
упи та ли ко је иза брао ње го ву вла ду, он је од го во рио: „Иза бра ла нас је Ру ска 
ре во лу ци ја”.64 Но, ре во лу ци ја не мо же да бу де за ко ни та, бу ду ћи да је ова-
пло ће ње бе за ко ња… Сто га се са вест и да ље бу ни ла. То се мо же ви де ти и из 
пи сма не ких пра во слав них хри шћа на упу ће ног Нај све ти јем Си но ду, од 24. 
ју ла 1917. го ди не: „Ми, пра во слав ни хри шћа ни, нај у срд ни је мо ли мо да нам у 
62  Ba bkin,  o p .  cit ., p.  8.  Ц ар је му че нички п ост ра дао у прав о у епархији  ар х ие пископа Андроника, а 
гот ов о и стоврем ен о постра да о је сам а рхиеписк оп. Пр им .  р ед. : Ево  са оп штења о  њ ег овом с тр адању: 
„ У Перм у  су  врлом архи епископу Ан дрони ку  (бољшеви ци ) одсекли образе, и скопал и  очи и т ако су 
 га ду го водили  по у лиц ам а,  да би га  н а  крају утопил и у рец и.   Св ети  Сино д  је  ради  ис тра живања тог 
догађа ја у Пе рм  послао архиеп ископа  Ва силија  Чер нигов с ко г, али  су и  њега стр ељ али,  као и  Пе рм ског 
ви ка ра, е пископа  Те офан а („На шь  Руский П равославный  Патриарх ь” ,  издање Рус к ог Православног 
народ но г  братства Св. Крста у Краљевини СХС,  Бе ог рад 19 23 (Р)). 
63  Цитиран о у: Gro yan,  op .  ci t., p.  128.
64 Цитирано према: G. M. Katkov, Fevral'skaia Revoliutsia, Paris: YMCA Pres s,  1 984, с тр. 370 (Р).
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ча со пи су 'Ру ска реч' об ја сни те шта зна чи за кле тва на вер ност ко ју смо да ли 
Ца ру Ни ко ла ју Алек сан дро ви чу? Код нас се при ча да ако та за кле тва ни шта 
не вре ди, он да ни шта не вре ди ни но ва за кле тва но вом Ца ру (При вре ме ној 
вла ди – В. М.). Ко ја за кле тва тре ба да бу де ми ли ја Бо гу? Пр ва или дру га? Јер 
Цар ни је умро, не го је жив и на ла зи се у за то че њу”.65

У сва ком слу ча ју Св. Си нод је уско ро из сво га ис ку ства мо гао да се уве ри у 
то ка ква је за и ста но ва власт. Уме сто раз гра ни че ња из ме ђу Цр кве и др жа ве ко је 
је власт обе ћа ла и ко је су мно ги цр кве ни во ђи то ли ко оче ки ва ли, но ви обер-про-
ку ра тор кнез В. Н. Лвов је од мах по чео да се по на ша као дик та тор, го ре од би ло 
ког обер-про ку ра то ра из цар ског пе ри о да. Као што смо већ ре кли, при ли ком 
свог пр вог по ја вљи ва ња у Си но ду 4/17. мар та он је по чео ти ме што је на ре дио 
да се из не се цар ски трон (ко ји је сме штен у му зеј). Два да на ка сни је на сил но је 
пен зи о ни сао Ми тро по ли та пе тро град ског Пи ти ри ма за то што је овај по след њи 
до био ка те дру за хва љу ју ћи Рас пу ћи ну. Укла ња ње Ми тро по ли та мо сков ског 
Ма ка ри ја, апо сто ла Ал та ја, ко ји је сву да ужи вао ве ли ко по што ва ње, зах те ва ло 
је не што ви ше вре ме на (он је укло њен са ка те дре 30. мар та, а пен зи о ни сан 1. 
апри ла). Ово је оба вље но тек на кон лич не по се те са мог Лво ва Мо скви, ка ко би 
се под ста кла опо зи ци ја ми тро по ли ту у ре до ви ма ње го вог кли ра и па стве.

Ми тро по лит Ма ка ри је се ни ка да ни је по ми рио са сво јим на сил ним 
и не ка нон ским укла ња њем са ка те дре. Ево шта је ка сни је пи сао: „Они су 
(вла да) сво јим го во ри ма по ква ри ли ар ми ју. Они су отво ри ли за тво ре. Они 
су ме ђу мир но ста нов ни штво пу сти ли ро би ја ше, ло по ве и раз бој ни ке. Они 
су уки ну ли по ли ци ју и власт, из ла жу ћи жи вот и имо ви ну гра ђа на на рас по-
ла га ње сва ко ја ким на о ру жа ним ни тко ви ма… Они су уни шти ли тр го ви ну и 
ин ду стри ју, уво де ћи по ре зе ко ји су про гу та ли за ра ду пред у зет ни ка… Они су 
улу до про коц ка ли ре зер ве др жав них бла гај ни. Ра ди кал но су пот ко па ли све 
из во ре жи во та у зе мљи. Они су рас пи са ли из бо ре за Уста во твор ну скуп шти-
ну на осно ва ма ко је су не при хва тљи ве за Ру си ју. Они су оскр на ви ли ру ски 
је зик, ра за ра ју ћи га ра ди удо во ља ва ња по лу пи сме ни ма и лен шти на ма. Они 
ни су чу ва ли чак ни соп стве ну част, на ру ша ва ју ћи обе ћа ње ко је су да ли аб ди-
ци ра ном Ца ру да ће ње му и ње го вој по ро ди ци обез бе ди ти сло бо дан од ла зак, 
чи ме су им при пре ми ли си гур ну смрт…

Ко је по ди гао го ње ње про тив Пра во слав не Цр кве и пре дао ње ну гла ву на 
рас пе ће? Ко је зах те вао ка жња ва ње па три јар ха? Они ко је је Ду ма про гла си ла за 
'слу ге мрач них си ла', они ко је је обе ле жи ла као не при ја те ље цр кве не сло бо де?... 
Не, не они, не го онај ко га је Ду ма по ста ви ла да им се су прот ста ви као истин ски 

65 У: Groyan, op. cit., pp . 122, 1 23 .
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за штит ник Цр кве, онај ко га је по ста ви ла за обер-про ку ра то ра нај све ти јег Си но-
да – члан При вре ме не вла де, а да нас слу га Сов нар ко ма, Вла ди мир Лвов”.66

Лвов је по ка зао сво је пра во ли це ка да је уз по др шку ли бе рал но на стро-
је ног Ар хи е пи ско па фин ског Сер ги ја (Стра го род ског) пре дао зва нич ни си-
нод ски ор ган „Цр кве но-дру штве ни ве сник” у ру ке Ти тли но ва, про фе со ра 
Пе тро град ске Ака де ми је ко јој је Сер ги је био рек тор. Ар хи е пи скоп (ка сни је 
па три јарх) Ти хон је про те сто вао про тив ове пре да је ко ју је не до во љан број 
пот пи са чи нио не ле гал ном. Лвов је ипак, у сво ме жа ру да зва нич ни цр кве ни 
ор ган пре да у ру ке ли бе ра ла, пот пу но иг но ри сао не ле гал ност по ступ ка, та ко 
да се ча со пис на шао у ру ка ма Ти тли но ва ко ји је од мах по чео да га ко ри сти 
ка ко би про по ве дао сво је „је ван ђе ље со ци ја ли стич ког хри шћан ства”.67

Че тр на е стог апри ла до шло је до бур ног су сре та из ме ђу Лво ва и Си но да, 
то ком ко га је по сту пак Лво ва био про гла шен за „не ка нон ски и не ле га лан”. 
На овом за се да њу ар хи е пи скоп Сер ги је је при вид но из ме нио курс и при стао 
да, са оста лим епи ско пи ма, осу ди не за ко ни ти 'тран сфер'. Лвов је сва ка ко 
раз у мео да је то са мо так тич ки по тез. Он за то Сер ги ја ни је укљу чио ме ђу 
епи ско пе ко ји су од стра ње ни из Си но да. Знао је да ће Сер ги је и да ље би ти 
ње го во сред ство у ре во лу ци ји ко ју је спро во дио у Цр кви. И био је у пра ву 
ка да је та ко ми слио. Сле де ћег да на Лвов је умар ши рао у Си нод на че лу од-
ре да вој ни ка и про чи тао на ред бу о рас пу шта њу зим ског за се да ња Си но да и 
от пу шта њу свих ње го вих чла но ва, уз из у зе так је ди но Ар хи е пи ско па фин ског 
Сер ги ја (Стра го род ског).68 Та ко је ма ло ви ше од ме сец да на по сле пре вра та 
(Ца ре вог од ри ца ња од пре сто ла) Цр ква за и ста па ла у ру ке дик та то ра ла и ка, 
ко ји је у име „сло бо де Цр кве” са мо вољ но укло нио ње не пр ве по ста ре шин-
ству ар хи је ре је. 

Ар хи е пи скоп Сер ги је, је ди ни члан ста рог си но да ко га ре во лу ци о нар не 
сна ге ни су же ле ле да укло не, био је ве ро ват но нај у ти цај ни ји ака дем ски ви со-
ко о бра зо ва ни епи скоп по сле свог учи те ља, ар хи е пи ско па Ан то ни ја (Хра по-
виц ког). За хва љу ју ћи еру ди ци ји и до бро по зна тој „ши ри ни” по гле да, он је 
играо ве о ма ак тив ну уло гу у де лат но сти Дру штва за збли жа ва ње Пра во слав не 
и Ан гли кан ске цр кве. Ова сим па ти ја за за пад не иде је ма ни фе сто ва ла се и у 

66 Цити рано  према: Groy an, op. c it., pp.  18 3-184.  Еп ис коп Григо рије Грабе  назвао  је Лво ва „не  сас вим 
нормалн им фантазер ом”  (R usskaya Tserkov' pere d litsom gospodstvuy ush chego zla,  Jor dan ville,  1 991, p. 4).
67 Ви ди: „K  8 0-lyet iyu  Izbraniy a Sv. Patriarkha Ti khona na Svyash chennom sob or e  Rossijskoj T ser kvi 
1817-18gg.”, Suzdal'skie  Eparkhia l' ni e Vedom osti, N 2 ,  November , 1997, с тр.  19 (Р).
68 Епископ Гр иго ри је (Гра бе) је на пис ао: „Сећам  се  м иш љења оних који  су га  позна вал и и к оји с у 
сматрал и да је каријери ст а и да  је изда о друг е  јерархе  онда  кад а је обећа о  да ће  из  п ротес та  против Лвов а 
подне ти  остав ку  заједно са ост алима  ч ланови ма Синода, да би  затим проме ни о одл ук у  и ста о  на  чело 
Синода (Писмо од 23 /6. маја 1992. упућен о  Никол ај у Чурило ву , Chu rch News,  A pril,  2003, p.  9 ).
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ње го вом ак тив ном уче шћу у де лат но сти ма ли бе рал ног санкт-пе тер бур шког 
ре ли ги о зно-фи ло зоф ског дру штва ко је је из не дри ло је ре ти ке С. Бул га ко ва и 
Н. Бер ђа је ва, као и бу ду ћег во ђу об но вље на ца Ан то ни ја (Гра нов ског).

Сер ги је ве по ли тич ке сим па ти је би ле су ле ви чар ске. Та ко, „ка да су 1905. 
го ди не про фе со ри на кло ње ни ре во лу ци ји по че ли да зах те ва ју ре фор ме у ду-
хов ном школ ству, 'ње го во бла жен ство Сер ги је се – по ре чи ма ми тро по ли та 
Ан то ни ја (Хра по виц ког) – ко ле бао у ве ри'. Опет, ка да је 1906. го ди не био 
уби јен ре во лу ци о нар Пе тер Шмит, ар хи е пи скоп Сер ги је, ко ји је то вре ме био 
рек тор санкт-пе тер бур шке Ду хов не ака де ми је, од слу жио је опе ло на ње го вом 
гро бу; он је та ко ђе у свом вла ди чан ском дво ру у Ви бор гу пру жио скло ни ште 
ре во лу ци о на ри ма Ми хај лу Но во ру ком и Ни ко ла ју Мо ро зо ву (уче сни ку у 
атен та ту на Ца ра Алек сан дра II). Бу ду ћи да је имао та кве сим па ти је, ни је 
из не на ђу ју ће то што се ни је сви ђао Цар ској По ро ди ци.69

Сер ги је је био при ста ли ца мно гих но ви на ко је ће ка сни је да уве ду об но-
вљен ци из је ре тич ке „Жи ве цр кве”. Та ко, ме ђу пре по ру ка ма ко је је са чи ни ла 
Пред са бор ска ко ми си ја за Са бор Ру ске Пра во слав не Цр кве одр жан 1917-1918. 
го ди не, чи та мо о „су ге сти ја ма кли ра са бор не цр кве у Ви бор гу по пи та њу 
оче ки ва них ре фор ми, ко је је ар хи е пи скоп Сер ги је Фин ски из ло жио Све том 
Си но ду 18. ја ну а ра 1906. го ди не:

О ре фор ми ли тур гиј ског је зи ка: бу ду ћи Са бор тре ба да раз мо три пи-
та ње по јед но ста вље ња цр кве ног је зи ка, сло вен ског, и пра ва па ро хи је 
ко ја то же ли да слу жи Бо жан ске слу жбе на том (по јед но ста вље ном) 
је зи ку.
Тре ба да се раз ми сли о скра ће њу и по јед но ста вље њу Ти пи ка, као и о 
уки да њу по је ди них ри ту ал них рад њи, као што су ду ва ње и пљу ва ње 
то ком Све те Тај не Кр ште ња.
Тре ба да се раз мо три уки да ње ви ше крат ног по на вља ња јед них истих 
јек те ни ја то ком исте слу жбе, и њи хо во за ме њи ва ње гла сним чи та њем 
тај них мо ли та ва то ком Ли тур ги је.
Тре ба да се раз мо три да ва ње све ште ни ци ма (ко ји су оста ли удов ци 
пре на вр ше них 45 го ди на) пра ва на дру ги брак”.70

Сер ги је се та ко ђе за ла гао за дру ги по пу лар ни циљ ли бе ра ла – пот пу но 
одва ја ње Цр кве и др жа ве.71 За то је ло гич но што је он по здра вио Фе бру ар ску 
ре во лу ци ју и што је по др жао При вре ме ну вла ду. Али већ је ма ње ло гич но 

69 1 915. године Царица је  пи са ла Цару  да Серг иј е „ мора да напусти  Синод”   (A.  Paryaev,  „Mitropolit 
Ser gij Stragor od sk ij: Nyeizvest nay a Biographiya”, Suzdal'skie Epark hi al' nie Vedomosti ,  N  1, Se p tember, 1997, 
ст р. 12-15 (Р)).
70 Suggestio ns o f the Diocesan Hierarchs on the Refo rm of the Chu rch, S t.  Pe te rsburg , 1906,  vol. 3, p. 443 (Р).
71 Види: V  ob 'iati akh semigl avago zmiia, Montreal, 19 84 , стр. 1 4  (Р ).

•

•

•

•



53

то што је по др жао Ок то бар ску ре во лу ци ју и бољ ше ви ке, ко ји су на сто ја ли 
да др жа ва про гу та Цр кву…

Сер ги је је та ко ђе по др жао ор га ни за ци ју осно ва ну у Пе тро гра ду 7. мар-
та 1917, на зва ну „Све ру ска за јед ни ца де мо крат ског кли ра и ла и ка”, ко ја је 
пред ста вља ла за че так бу ду ћег об но вљен ског рас ко ла. Ка ко је по све до чио 
ми тро по лит Ан то ни је (Хра по виц ки), „већ 1917. он је са њао о то ме да сје ди ни 
пра во слав ни цр кве ни жи вот и пот чи ње ност Ру си је со вјет ској вла сти…”72

Два де сет де ве тог апри ла но ви Си нод на че лу са ар хи е пи ско пом Сер ги-
јем при хва тио је Обра ћа ње Цр кви ко је се ти ца ло ус по ста вља ња прин ци па 
из бор но сти епи ско па та, при пре ме Са бо ра и фор ми ра ња Пред са бор ског са ве-
та. То Обра ћа ње по кре ну ло је ре во лу ци ју у Цр кви. Ре во лу ци ја се са сто ја ла у 
чи ње ни ци да је си стем „епи скоп ске ауто кра ти је” ши ром зе мље био за ме њен 
прин ци пом из бор но сти уз уче шће ла и ка. У го то во свим епар хи ја ма Епар хиј-
ски са бо ри иза бра ли су на ро чи те „Епар хиј ске са ве те”, или ко ми те те са ста вље-
не од све штен ства и мир ја на, ка ко би огра ни чи ли власт епи ско па. При ме на 
прин ци па из бор но сти у го то во свим цр кве ним ду жно сти ма од па ро хиј ских 
кан це ла ри ја до епи скоп ских ка те дри ре зул ти ра ла је укла ња њем не ко ли ци не 
епи ско па са њи хо вих ка те дри и из бо ром но вих епи ско па на њи хо во ме сто.

Иако је иза тог ре во лу ци о нар ног та ла са ста јао не сум њи во ан ти цр кве ни 
дух, по про ми слу Бо жи јем он је до нео и не ке про ме не ко је су би ле ко ри сне 
за Цр кву. Та ко је не по ко ле бљи ви мо нар хи ста, Ар хи е пи скоп хар ков ски Ан-
то ни је (Хра по виц ки), на кон што је био при нуд но пен зи о ни сан, ка сни је на 
зах тев на ро да вра ћен на сво ју ка те дру. Та ко ђе, Ар хи е пи скоп ли тван ски Ти хон 
(Бе ла вин) иза бран је за Ми тро по ли та мо сков ског, а ар хи е пи скоп Ве ни ја мин 
(Ка зан ски) по стао је Ми тро по лит пе тро град ски. Сва ка ко, би ло је и штет них 
про ме на, као што је укла ња ње Ми тро по ли та вла ди мир ског и до во ђе ње ар хи-
е пи ско па Сер ги ја на ње го во ме сто.73

Од 1. до 7. ју на у Мо скви је одр жан Све ру ски Кон грес све штен ства и 
мир ја на на ко ме је уче ство ва ло 800 пред став ни ка из свих епар хи ја. Овај 
Кон грес но сио је об но вљен ски ка рак тер; уз ар хи е пи ско па Сер ги ја на че лу 
Пред са бор ског Са ве та чи ни ло се да ће Све ру ски Са бор, за ко ји су све при-
пре ме већ би ле за вр ше не, ко нач но за пе ча ти ти рас кид са пред-ре во лу ци о ном 
про шло шћу и да ће Ру ску Цр кву уве сти у ма ти цу цр кве ног жи во та два де се тог 
ве ка, под чи ме су ли бе ра ли за пра во под ра зу ме ва ли ње ну про те стан ти за ци ју. 
Али то се ни је до го ди ло.
72 P reemstven no st ' Grekha”,  o p.  cit. , p. 7.
73 Би ра чи  у  Влад им ир у нај пре  с у од бацили све  к ан д ида те који  су  п ре рев олуције  по казали  мо-
нархистичке  или „р еак циона рне” те нденције. Тако је либерал  Се ргије остао њихов  пр ир одни и збор. 
В ид и: Pary aev, op. cit.
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При вре ме на вла да је 20. ју на ста ви ла 37.000 цр кве но-па ро хиј ских шко-
ла под упра ву Ми ни стар ства про све те. То је би ла ка та стро фа за Цр кву, 
за то што су др жав не шко ле већ би ле ин фи ци ра не ате и змом. Уки да ње овог 
де кре та би ће је дан од пр вих (без у спе шних) зах те ва бу ду ћег Са бо ра Ру ске 
Пра во слав не Цр кве.

Пр во га сеп тем бра Вла да је, не че ка ју ћи од лу ку Уста во твор не Скуп шти не 
про гла си ла Ру си ју за ре пу бли ку. Не по сред но пре ове де кла ра ци је, 15. ав гу ста, 
са зван је По ме сни Са бор Ру ске пра во слав не Цр кве. Бор ба из ме ђу Цр кве и 
ре пу бли ке са да је мо гла озбиљ но да поч не…

Мо сков ски Са бор 1917-1918.
Цр кве ни Са бор ко ји се са стао у хра му Хри ста Спа си те ља у Мо скви 15. 

ав гу ста 1917. го ди не са сто јао се од 564 де ле га та ме ђу ко ји ма је би ло 350 ла и ка. 
С јед не стра не, у ње го вом ра ду уче ство ва ли су та кви де ле га ти као отво ре ни 
ма сон Лвов, док са дру ге ни су би ли при сут ни бла го че сти ви је рар си по пут Ми-
тро по ли та мо сков ског Ма ка ри ја, ко ји је ис кљу чен због сво јих мо нар хи стич ких 
ста во ва. Ипак, упр кос овим и дру гим ма на ма, то је био пр ви Са бор у исто ри ји 
Ру ске Цр кве по сле 1667. го ди не, и уз то по ка зао се као пре лом ни мо ме нат хар мо-
ни зо ва ња и окре пље ња Цр кве уочи гро зних ис ку ше ња ко ја су је оче ки ва ла.

У по чет ку се чи ни ло да ма ло ко од де ле га та схва та пун апо ка лип тич ки 
зна чај до га ђа ја ко је су про жи вља ва ли. Два де сет че твр тог ав гу ста, и по но во 20. 
ок то бра, Са бор је из дао са оп ште ње ко јим осу ђу је же сто ко на си ље, скр на вље-
ње цр ка ва и ма на сти ра, и мал тре ти ра ње све штен ства ко је је би ло по ја ча но од 
фе бру а ра. Ге не рал но, ипак је пре вла да ва ло ре во лу ци о нар но рас по ло же ње, и 
мно ги су се про ти ви ли глав ној те ми на днев ном ре ду, об но ви па три јар ши је, 
уз обра зло же ње да је у пи та њу ре ак ци о нар на, мо нар хи стич ка ме ра (Пред са-
бор ски Са вет је у ју ну ту ме ру на звао „ан ти хри шћан ском”!).

Два де сет пр вог ок то бра, то ком све ноћ ног бде ни ја у Ус пен ској цр кви 
Мо сков ског Кре мља, дво ји ца љу ди об у че ни у вој нич ке уни фор ме до шли су 
до ки во та са мо шти ма све тог Гер мо ге на, па три јар ха Мо сков ског, ски ну ли су 
по кло пац и по че ли да ски да ју ње го ву оде жду. Ка да су од ве де ни у ко ме са ри јат, 
по ли ци ји су ре кли да је „са да сло бо да и сва ко мо же да ра ди све што по же ли”. 
Три да на ка сни је пред ки во том са све тим мо шти ма од слу жен је по кај ни мо-
ле бан. Сле де ћег да на от по че ла је Ок то бар ска ре во лу ци ја.74 Све ти Гер мо ген, 
ко га је Цр ква ка но ни зо ва ла са мо не ко ли ко го ди на ра ни је, био је по знат по 
сво ме од би ја њу да при зна вла ду Ла жног Ди ми три ја и по зи ву на ци ји да са 
74 Л еб едев, op. cit. 
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оруж јем уста не про тив ње га. За оне ко ји су има ли очи да ви де, ин ци дент са 
ки во том све то га упра во уочи бољ ше вич ког пре вра та био је знак да је до шло 
вре ме за де ло ва ње у ње го вом ду ху, про тив још јед не ла жне вла де.

Из гле да да је Са бор то схва тио, јер је по сле до ла ска бољ ше ви ка на власт 
25. ок то бра по чео да пре о вла да ва но ви дух пр ко са, дух ко ји је по стао још 
ја чи на кон што су бољ ше ви ци у ја ну а ру рас пу сти ли Уста во твор ну скуп шти-
ну. Је дан од де ле га та, Ми тро по лит за пад но е вроп ски Евло ги је, про ме ну је 
опи сао ова ко: „Ру ски жи вот у те да не пред ста вљао је мо ре ко је ва ља бу ра ре-
во лу ци је. Цр кве ни жи вот био је дез ор га ни зо ван. Спо ља шњи из глед Са бо ра, 
услед раз ли ка ме ђу ње го вим уче сни ци ма, услед њи хо вог не при ја тељ ства и 
не по мир љи во сти њи хо вих ста во ва и ми шље ња, у по чет ку је иза зи вао уз не-
ми ре ње и ту гу, де ло вао је чак зло слут но… Не ке чла но ве Са бо ра већ је по нео 
та лас ре во лу ци је. Ин те ли ген ци ја, се ља ци, рад ни ци и про фе со ри не за др жи во 
су ву кли на ле во. Ме ђу све штен ством та ко ђе је би ло раз ли чи тих еле ме на та. 
Не ки од њих би ли су „ле ви” уче сни ци прет ход ног Мо сков ског епар хиј ског 
кон гре са и за ла га ли су се за све стра ну „мо дер ни за ци ју” цр кве ног жи во та. 
Од су ство је дин ства, не ред, не за до вољ ство, ме ђу соб но не по ве ре ње… - та-
ко је са бор из гле дао у по чет ку. Али – о чу да Бо жи јег! – по сте пе но је све то 
по че ло да се ме ња… Под ути ца јем ре во лу ци је, у до ди ру са ње ном мрач ном 
сти хи јом, тај не у ред ни скуп по чео је да се пре о бра жа ва у јед ну хар мо нич ну 
це ли ну, спо ља до ве де ну у ред а из ну тра со ли дар ну. Љу ди су по ста ли мир ни, 
озбиљ но су ра ди ли, по че ли су дру га чи је да до жи вља ва ју и по сма тра ју ства-
ри. Овај про цес мо ли тве ног пре по ро да био је очи гле дан за сва ког па жљи вог 
по сма тра ча, ви дљив за сва ког уче сни ка са бо ра. Све нас је об у зео дух ми ра, 
об но ве и јед но ду шно сти…”75

Са бор је за се дао ви ше од го ди ну да на, све до сеп тем бра 1918. Та ко се 
вре ме ње го вог одр жа ва ња по кло пи ло са нај ва жни јим до га ђа ји ма ру ске исто-
ри је: ра том са Не мач ком, па дом при вре ме не вла де, бољ ше вич ким пре вра том, 
рас те ри ва њем Уста во твор не скуп шти не и гра ђан ским ра том. О свим тим 
до га ђа ји ма Са бор је мо гао да до но си де кла ра ци је ко је су из ра жа ва ле ми шље-
ње ве ру ју ће Ру си је. Ре ал но, уз од су ство би ло ка квог дру гог пред став нич ког 
те ла, то је био глас Ру си је – или, у сва ком слу ча ју, оног зна чај ног де ла ње ног 
ста нов ни штва ко ји ни је био за хва ћен ре во лу ци о нар ним без у мљем. Што се 
ти че бољ ше ви ка – на чи је де кре те у ве зи са Цр квом Са бор или ни је обра ћао 
па жњу или их је отво ре но на ру ша вао – они ни су пред у зи ма ли ни ка кве озбиљ-
не ко ра ке да пре ки ну ње го ву де лат ност.
75 Цитир ан о према: Nichol as  Zernov, „Th  e  1917 Council of the Russian Orthodox Church ”,  Religion in 
Communist Land s,  v ol. 6,  no. 1,  1 978, p.  21.



56

Не ке од нај ва жни јих од лу ка Са бо ра су сле де ће:
1. Из бор Па три јар ха. Као што смо ви де ли, Пред са бор ски са вет је у ју ну 

ис ту пио оштро про тив об но ве па три јар ши је, па је и у по чет ку ра да Са бо ра 
овај пред лог на и шао на при лич но про ти вље ње. Ипак, про ти вље ње је то ком 
је се ни по сте пе но осла би ло, пре све га због енер гич не по др шке ко ју је па три-
јар ши ји пру жао ар хи е пи скоп Ан то ни је (Хра по виц ки) и бу ду ћи све ште но му-
че ник ар хи е пи скоп Ила ри он (Тро јиц ки). Пр во гла са ње од 30. ок то бра до не ло 
је сле де ћи ре зул тат: за ар хи е пи ско па Ан то ни ја – 101 глас, за ар хи е пи ско па 
Ки ри ла Там бов ског (бу ду ћег све ште но му че ни ка и пр во је рар ха Ка та комб не 
Цр кве) – 27 гла со ва, и за ми тро по ли та Ти хо на Мо сков ског – 23 гла са. На 
дру гом гла са њу 31. ок то бра иза бра на су три кан ди да та: ар хи е пи скоп Ан то-
ни је Хар ков ски, ми тро по лит Ар се ни је Нов го род ски и ми тро по лит Ти хон 
Мо сков ски. Од њих тро ји це, у жре ба њу 5. но вем бра из бор је пао на ми тро-
по ли та Ти хо на Мо сков ског, ко ји је ре гу лар но ин тро ни зо ван 21. но вем бра у 
Ус пен ској цр кви у Кре мљу, уз зву ке пу шча не паљ бе бит ке за Мо скву ко ја се 
на по љу во ди ла. Та ко се ис пу ни ла же ља јед ног од се о ских де ле га та: „Ми ви ше 
не ма мо Ца ра, не ма мо оца ко га би смо љу би ли. Не мо гу ће је љу би ти си нод. 
За то ми се ља ци хо ће мо па три јар ха”.

Пре ма но вом Уста ву Ру ске Цр кве ко ји је при хва ћен на Са бо ру, нај ви ши 
ор ган Цр кве био је Све ште ни Све ру ски Са бор, ко ји се са сто јао од ар хи је ре ја, 
све штен ства и вер ног на ро да, и ко ји пе ри о дич но са зи ва па три јарх, но ко ме 
је и сам па три јарх од го во ран. Из ме ђу Са бо ра Цр квом упра вља па три јарх уз 
по моћ два стал на те ла: Ар хи је реј ског Си но да и Ви шег Цр кве ног Са ве та. Пи-
та ња ве за на за бо го сло вље, цр кве ну ди сци пли ну и ад ми ни стра тив на пи та ња 
спа да ла су у де ло круг Ар хи је реј ског Си но да, док су гра ђан ско-прав на пи та ња, 
до бро твор на де лат ност Цр кве, као и дру га цр кве но-со ци јал на пи та ња би ла 
у над ле жно сти Ви шег Цр кве ног Са ве та.

Два де сет тре ћег ја ну а ра 1918. бољ ше ви ци су из да ли Де крет о одва ја њу 
Цр кве од Др жа ве и шко ле од Цр кве. Два де сет пе тог ја ну а ра Са бор је чуо да је 
Ми тро по лит ки јев ски Вла ди мир уби јен од стра не бољ ше ви ка. Ови до га ђа ји 
на те ра ли су све да се за ми сле над опа сно шћу у ко јој се на ла зи па три јарх; исто-
га да на Са бор је из дао ре зо лу ци ју ко јом од па три јар ха тра жи да од ре ди име на 
тро ји це љу ди ко ји би у слу ча ју ње го ве смр ти би ли чу ва ри па три јар шиј ског тро-
на до из бо ра но вог па три јар ха. Та име на је тре ба ло да бу ду чу ва на у тај но сти, 
и она су за и ста об ја вље на тек на кон па три јар хо ве смр ти 1925. го ди не, ка да је 
ње го во за ве шта ње (ко је је он ко ри го вао кра јем 1924) про чи та но у при су ству 
ше зде се то ри це је ра ра ха: „У слу ча ју на ше смр ти, на ша па три јар шиј ска пра ва 
и оба ве зе, до за ко ни тог из бо ра но вог па три јар ха, при вре ме но по ве ра ва мо 
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Ви со ко пре о све ће ном ми тро по ли ту Ки ри лу (Смир но ву). У слу ча ју да он услед 
би ло ка квих окол но сти не бу де у мо гућ но сти да при хва ти по ве ре на му пра ва 
и оба ве зе, та пра ва и оба ве зе пре ла зе на Ви со ко пре о све ће ног ми тро по ли та 
Ага тан ге ла (Пре о бра жен ског). Ако пак и овај ми тро по лит не бу де у мо гућ-
но сти да то оства ри, он да на ша па три јар шиј ска пра ва и оба ве зе  пре ла зе на 
Ви со ко пре о све ће ног Пе тра (По љан ског), Ми тро по ли та кру тиц ког”. По што 
су се у тре нут ку па три јар хо ве смр ти оба ми тро по ли та, и Ки рил и Ага тан гел 
на ла зи ли у про гон ству, чу вар (ме сто бљу сти тељ) па три јар шиј ског тро на по-
стао је ми тро по лит Пе тар.

По ка за ло се да је то што је па три јарх Ти хон иза брао ми тро по ли та Пе тра 
очи глед но би ло на дах ну то сви ше, јер у вре ме Са бо ра он ни је био на ро чи то 
по знат, а ње гов бр зи успон иза зи вао је по до зре ње код не ких ар хи је ре ја. Ка ко 
при ме ћу је Л. Ре гел сон, „пр во све ти тељ ска власт у Ру ској Цр кви по сле смр ти 
па три јар ха Ти хо на мо гла је да бу де са чу ва на са мо за хва љу ју ћи то ме што је 
па три јарх Ти хон 1918. го ди не за јед но га од чу ва ра тро на иза брао бу ду ћег ми-
тро по ли та Пе тра, ко ји је у тре нут ку из бо ра био оби чан слу жбе ник Си но да! 
Мно ге ар хи је ре је збу њи ва ла је и уз не ми ра ва ла ње го ва да ља 'ка ри је ра', јер је 
за шест го ди на по стао Ми тро по лит кру тиц ки и ко ло мен ски… Али упра во 
за хва љу ју ћи нео бич но сти сво је суд би не он је био је ди ни па три јар хов иза бра-
ник (фак тич ки иза бра ник Са бо ра, а из бор је по ве рен па три јар ху) ко ји је остао 
на сло бо ди у тре нут ку смр ти па три јар ха Ти хо на. Те шко је чак и за ми сли ти 
ка ко би  се да ље од ви ја ла тра гич на суд би на Ру ске Цр кве, да му дра за ми сао 
Са бо ра и па три јар ха ни је би ла спро ве де на у жи вот”.76

2. Од нос пре ма со вјет ској вла сти. Са бор је од био да при зна за ко ни тост 
Со вјет ске вла сти. Та ко, ка да је дан на кон пре вра та, 26. ок то бра, Ле њин на ци-
о на ли зо вао сву зе мљу, учи нив ши по се де Цр кве и па ро хиј ског све штен ства 
не ле гал ним, Са бор је вер ни ма упу тио по сла ни цу од 11. но вем бра, у ко јој за 
ре во лу ци ју ка же да „по ти че од ан ти хри ста и оп сед ну та је ате и змом”: „Отво ре-
но се про по ве да бор ба про тив ве ре Хри сто ве, про ти вље ње сва кој све ти њи и 
пре у зно ше ње из над све га што се зо ве Бог (2. Сол. 2,4). Али ни јед но зе маљ ско 
цар ство не мо же оп ста ти на без бо жно сти: оно ће про па сти услед уну тра шњих 
су ко ба и пар тиј ских по де ла. Због тог мах ни та ња ате и зма сру ши ће се и Ру ска 
др жа ва… За оне ко ји је ди ни те мељ сво је вла сти ви де у на си љу јед не кла се 
над чи та вим на ро дом не по сто је отаџ би на и све ти ње. Они по ста ју из дај ни ци 
отаџ би не ко ји чи не не чу ве но из дај ство Ру си је и на ших вер них са ве зни ка. 
Али, на на шу не сре ћу, до са да се још ни је по ја ви ла за и ста на род на власт ко ја 

76 Regelson,  op . cit., p. 67. 
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би за слу жи ла бла го слов Пра во слав не Цр кве. И не ће се ни по ја ви ти у Ру ској 
зе мљи док се са мо ли твом бо ла и са су за ма по ка ја ња не обра ти мо Оно ме без 
Ко га се уза луд тру ди мо да по ло жи мо те ме ље…”77

Са бор ском од лу ком од 2. де цем бра „О прав ном ста ту су Ру ске Пра во слав-
не Цр кве” за Пра во слав ну Цр кву се и да ље зах те ва за кон ски ста тус др жав не 
Цр кве Ру си је. У од лу ци сто ји, са јед не стра не, да Др жа ва не мо же да из да је 
би ло ка кве за ко не ко ји се ти чу Цр кве без са гла сно сти са њом, а са дру ге, да 
све уред бе и ука зи Пра во слав не Цр кве, уко ли ко ни су ди рект но про тив ни 
др жав ним за ко ни ма, тре ба да бу ду при зна ти од стра не др жа ве као прав но 
ва ља ни. Цр кве ни пра зни ци тре ба да оста ну и др жав ни, бо го ху ље ње и по-
ку ша ји од вла че ња чла но ва Цр кве од ње тре ба да се ста ве из ван за ко на, а 
цр кве не шко ле свих ни воа тре ба да се при зна ју од др жа ве као рав но прав не 
гра ђан ским. Из ове од лу ке је пот пу но ја сно да је Цр ква би ла ре ше на да иде 
соп стве ним пу тем, у пот пу но сти иг но ри шу ћи та ко зва не „вла сти”.

Је да на е стог де цем бра об ја вљен је де крет ко јим су све цр кве не шко ле пре-
шле су у над ле жност Нар ком про са (бољ ше вич ки ко ми тет за про све ту), услед 
че га су Цр кви од у зе те све ње не ака де ми је, се ми на ри је, шко ле и њи хо ва имо ви-
на. За тим је 18. де цем бра цр кве ни брак ли шен свог прав ног ста ту са, а уме сто 
ње га уве ден је гра ђан ски. Три на е стог ја ну а ра на род ни ко ме сар за дру штве на 
пи та ња Алек сан дра Ко лон тај, по сла ла је мор на рич ки од ред да за у зме Ла вру 
Алек сан дра Нев ског у Пе тро гра ду, ка ко би је пре тво ри ла у при хва ти ли ште 
за рат не ин ва ли де. Њих су до че ка ле раз гне вље не го ми ле бо го мо ли те ља и у 
су ко бу до ко га је до шло уби јен је је дан све ште ник, отац Пе тар Ски пе тров.78 
Пре ма Фи џе су79, Ле њин још ни је био спре ман за кон фрон та ци ју са Цр квом, 
али по сле ак ци ја Ко лон та је ве он се осме лио, па је од лу чио да из да по зна ти 
де крет о одва ја њу Цр кве од др жа ве.

Пред у пре див ши де крет, па три јарх Ти хон је 19. ја ну а ра об ја вио сво ју чу-
ве ну ана те му про тив бољ ше ви ка. Зна чај ове ана те ме са сто ји се не то ли ко у 
од лу че њу са мих бољ ше ви ка (сви ко ји по ри чу Бо га под ле жу ана те ми, то јест 
од лу че њу од Бо га, си лом са мог тог по ри ца ња), ко ли ко у за по ве сти вер ни ма: 
„За кли њем и све вас, вер на че да Пра во слав не Цр кве Хри сто ве, да са та квим 
из ро ди ма од људ ског ро да не сту па те ни у ка кво оп ште ње: из ба ци те зло га 
из ме ђу вас са мих (1. Кор. 5,13)”. Дру гим ре чи ма, вла ду тре ба гле да ти не са мо 

77 Citir an o prema: Nichol as  Zernov, „Th  e  1917 Council of the Russian Orthodox Church ”, Religion in 
Communist L ands,  vo l.  6, no. 1, 1978, p. 24.
78 Pipes,  o p.  cit., p.  3 4 3. Према  Ре гелсо ну (op. c i t., p. 22 6), ово с е догод ило  19. јануара.
79 Orlando F iges, A  People's Tragedy, London: Pimlico,  1997, p.  5 28; Ar chp riest  Mi chael Polsky, Th e New 
Martyrs of Russia ,  Wildwood, Albert a:  M onast ery  Pr ess, 2 00 0, pp.  91-92.
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као от пад ни ке од Хри ста (то је би ло очи глед но), не го и та ко као да она не ма ни-
ка кав мо рал ни ауто ри тет и ни ка кво пра во да зах те ва по слу шност – при ступ 
ка кав Цр ква ни је има ла ни пре ма јед ној вла ди то ком чи та ве сво је исто ри је. 
По сла ни ца се за вр ша ва по зи вом на за шти ту Цр кве, ако бу де по треб но, све 
до смр ти. Јер вра та па кла не ће је над вла да ти  (Мт. 16,18).80

Не ки по ку ша ва ју да до ка жу ка ко па три јарх ни је ана те ми сао со вјет ску 
власт као та кву, не го са мо оне ко ји су по чи ни ли ак те на си ља и све то гр ђа 
пре ма Цр кви у ра зним де ло ви ма зе мље. Ипак, ово схва та ње не узи ма у об зир 
не ко ли ко чи ње ни ца. Пр во, сам па три јарх је у сво јим де кла ра ци ја ма од 16. ју-
на и 1. ју ла 1923. из ра зио жа ље ње упра во због свог „ана те ми са ња со вјет ских 
вла сти”.81 Дру го, чак и ако указ фор мал но ни је ана те ми сао со вјет ску власт као 
та кву, ипак, по што је со вјет ска власт под ста кла и по др жа ла ак те по ни жа ва ња 
Цр кве и све то гр ђа, вер ни се за пра во по зи ва ју да не ма ју ни шта са њом. И тре-
ће, да је у сво јој По сла ни ци Са ве ту на род них ко ме са ра на пи са ној 25. ок то бра 
/ 7. но вем бра, по во дом пр ве го ди шњи це Ок то бар ске ре во лу ци је, па три јарх 
ин ди рект но али ја сно по твр дио сво је не при зна ва ње со вјет ске вла сти ка да 
је ре као: „Ни је на ше да су ди мо о зе маљ ској вла сти; сва ка власт до пу ште на 
од Бо га до би ла би наш бла го слов ако за и ста пред ста вља „слу гу Бо жи јег” на 
до бро пот чи ње ни ма и ако би би ла стра шна не за до бра де ла, не го за де ла зла 
(Рим. 13,3). Са да пак ва ма, ко ји власт упо тре бља ва те за про гон бли жњих и 
ис тре бље ње не ви них, упу ћу је мо ре чи опо ме не…”82

Али нај ва жни је од све га је сте то да, ка да је па три јар хов указ био про чи тан 
на Са бо ру 22. ја ну а ра / 4. фе бру а ра, он је био са ен ту зи ја змом одо брен, уз из ра зе 
ко ји не оста вља ју сум њу да је Са бор па три јар ха раз у мео у сми слу ана те ми са-
ња упра во со вјет ске вла сти: „Па три јарх Мо сков ски и све Ру си је у по сла ни ци 
љу бље ним у Го спо ду ар хи па сти ри ма, па сти ри ма и свим че ди ма Пра во слав не 
Цр кве Хри сто ве по те гао је ду хов ни мач про тив из ро да људ ског ро да – бољ ше-
ви ка, и пре дао их ана те ми. Гла ва Ру ске Пра во слав не Цр кве за кли ње сва ње на 
вер на че да да не сту па ју ни у ка кво оп ште ње са тим из ро ди ма. Они су због 
сво јих са тан ских де ла про кле ти и у овом и у бу ду ћем жи во ту. Пра во слав ни! 
Нај све ти јем па три јар ху је по ре чи ма Спа си те ље вим да то пра во да све зу је и 
раз ре ша ва… Не гу би те сво је ду ше, пре ки ни те оп ште ње са са тан ским слу га ма 
– бољ ше ви ци ма. Ро ди те љи, ако су ва ша де ца бољ ше ви ци, ауто ри та тив но за тра-
жи те да се од рек ну сво јих по гре ша ка и по ка ју се због веч ног гре ха, а ако вас не 

80 M. E . Gubonin ,  A kt y Svya tei sh ego Patriarkha Tikhona, Moscow :  St. Tikhon's Th eological Institut e,  1994, 
стр. 82-85 (Р).
81 Gubonin , op.  cit. , pp.  280 , 296. 
82 Gubo ni n,  op. ci t. ,  p.  151.
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по слу ша ју, од ре ци те их се. Же не, ако су ва ши му же ви бољ ше ви ци и упор ни 
су у слу же њу са та ни, на пу сти те сво је му же ве, спа си те и се бе и де цу од за ра-
зе по губ не за ду шу. Не мо же пра во слав ни хри шћа нин да оп шти са ђа во љим 
слу га ма… По кај те се и ва тре ном мо ли твом при зо ви те у по моћ Го спо да Си ла; 
од гур ни те са се бе ту ђе ру ке – ру ке искон ских не при ја те ља Хри сто вих ко ји су 
се са мо зва но про гла си ли 'на род ном вла шћу'. А ако не по слу ша те Цр кву, не ће те 
би ти ње ни си но ви, не го уче сни ци окрут ног и са тан ског де ла, ко је чи не јав ни и 
тај ни не при ја те љи исти не Хри сто ве… Бу ди те сме ли! Не окле вај те! Не гу би те 
сво ју ду шу, не пре дај те је ђа во лу и ње го вим след бе ни ци ма”.83

Као што смо ре кли, у исто ри ји ни је би ло при ме ра да по ме сна Цр ква ана те-
ми ше вла ду, али би ло је слу ча је ва у исто ри ји Цр кве ка да су по је ди ни је рар си 
не са мо од би ја ли да се по ко ре по ли тич ком во ђи и да се мо ле за ње га, не го су 
се чак мо ли ли про тив ње га. Та ко се у IV ве ку све ти тељ Ва си ли је Ве ли ки мо-
лио за по раз Ју ли ја на От пад ни ка, и  по ње го вим мо ли тва ма от пад ник је био 
уби јен, ка ко је Бог от крио све том от шел ни ку Ју ли ја ну Ме со по там ском. Не 
са мо све ти Ва си ли је, не го и ње гов при ја тељ, све ти Гри го ри је Бо го слов ни је 
при зна вао власт Ју ли ја на От пад ни ка за ле ги тим ну.84 Ови и дру ги при ме ри 
по ка зу ју да, иако је прин цип вла сти као та кве од Бо га (Рим. 13,1), че сто се 
по ја вљу ју кон крет не вла сти ко је ни су од Бо га, не го их је Бог са мо до пу стио, 
у ком слу ча ју Цр ква тре ба да по зи ва на про ти вље ње тим вла сти ма из ло јал-
но сти Са мом Бо гу.85

Исто га да на ка да је об ја вље на ана те ма, 19. ја ну а ра, Со вјет ска др жа ва је 
у Ру си ји уве ла но ви, Гри го ри јан ски ка лен дар. У на ме ри да про ме ни вре ме на 
и за ко не (Дан. 7,25), де крет Са ве та на род них ко ме са ра да ти ран 24. ја ну а ра 
1918. од ре дио је да ће дан по сле 31. ја ну а ра 1918. би ти 14., а не 1. фе бру ар. 
Цр ква је од ба ци ла про ме ну ка лен да ра на мет ну ту од стра не др жа ве.86

83 Из збир ке  Ц ентралног државног арх и ва Окто ба рске револуције: лис т  без  пода та ка  под бр.  1011 
/ /  N auka i Reli gi a, 1989, no. 4;  дел ими чно објављено у: A rfed Gu st avson, Th e Catacomb C hurch, Jord an-
ville, N .Y.: Holy Trinity M onastery, 1960,  p. 9. Једа н ч лан сабо р а ј е рекао:  „Ак о отац,  ма јка, брат ил и 
сестра  не пр ихвате да  о дуста ну од злоч инства, реците : Ти си подлац, т воје рук е су уп рља не крвљ у, ти  
н иси наш син, нити наш брат, и  та ко  ће нер ед  пр естати”  (Де ла  Сабора, том  6, стр.  40).
84 V .A. Konovalov, Otnoshenie k hristian st va  k sovy etskoj v l asti ,  Mo ntrea l,  1 936, p . 35 ( Р).  Еп ископ  Григо-
рије (Грабе),  најиста кн утији  ка но ниста  Руске З аг раничне Ц ркве писао  је: „У  вези  са питањем по-
мињањ а в ласти, м орамо да знамо да  ми са да  и мамо п осла не  са  об ично паг анск ом влаш ћу , као што 
је  би ла  Не ронова,  него с а отпадн ишт во м  последњ их времена. Н е са  не пр освећ ено м  влашћ у, не го  с а 
отпа дн ицима. Све ти Оци  се пре ма  Јулијан у  От паднику нису однос ил и јед на ко  као п рема  ос тал им 
п аганским  цареви ма . Ни ми се н е мож емо о дносити  према анти хришћа нс кој влас ти јед нак о као и 
према бил о којој другој, јер њена природа  ј е  чисто сатанска”  (Pis'ma, Moscow,  19 98, p.  8 5 (Р)) 
85 V.A.  Konovalo v, op.  c it. , p. 35.
86 Ота ц Александар  Лебедев  пи ше: „Сабор је издао  с ао пштење тр и  д ана након ш то  је Декре т пот пи-
сан, на  свом 71.  з аседа њу  27. ј ануара  1 918. П отр еба за  брз ом  одлу ком Цркве по питању  од носа  пре ма  
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Та ко су со вје ти, оног истог да на ка да су Ру си ју уву кли у без бо жни два де-
се ти век, са ми би ли из гна ни из не про ме њи ве и веч не Цр кве Бо жи је.

Два де се тог ја ну а ра / 2. фе бру а ра бољ ше ви ци су из да ли свој де крет о Одва-
ја њу Цр кве од др жа ве и шко ле од Цр кве, што је би ло при кри ве но на сло вом 
„Де крет о сло бо ди са ве сти, цр кве и ре ли ги о зних ор га ни за ци ја”. То је био до 
та да нај же шћи на пад бољ ше ви ка на ин те гри тет Цр кве; њи ме је ре ли ги о зним 
ор га ни за ци ја ма за бра ње но да по се ду ју сво ју имо ви ну, да узи ма ју при ло ге, да 
се ор га ни зу ју у је рар хиј ске струк ту ре и пре да ју ве ро на у ку ли ци ма мла ђим од 
18 го ди на. Та ко да то за пра во ни из да ле ка ни је био де крет у ко рист сло бо де 
са ве сти, не го, ка ко је кон ста то вао Са бор, сло бо де од са ве сти, ра ди оправ да ња 
нај ши ре пљач ке цр кве и уби ста ва, че сто и нај звер ски јих.87

пром ени грађа нског  ка ленда ра бил а  је  јасна – до пр ом ене кал ен дара дошло  је п ос ле  четири д ана .
Одл уче но је д а  се извеш та ј пошаље  н а Г ла вно засе да ње две п осебне  саборск е  секције  – Сек ци је  за 
богослужењ а  и Секц иј е за однос Ц ркве  и д ржаве.
Гла вн о  заседање о ве две С екц иј е одржано ј е два  д ана  касни је, 29.  ј ан уара 1918, к ад а  су саслуш ана  два 
гла вна  извеш та ја, ј ед ан  професора  С.  С . Г лагољев а п од  насловом  'Упоре дн а  процена Јул иј ан ског и 
Гр иго ријанск ог кале нд ара' , а др уг и проф есора  И . И.  Сок олова  по д  насловом ' Однос Правосла вн ог 
 Истока прем а пит ању ре форме  к ал ендара' .
 Ни јед ан  о д о вих изв ешт ај а ни на  ко ји на чин није  по државао увођењ е  Григорија нск ог календар а 
 у  црк вени ж иво т – нап ротив.  Проф. Глагоље в ј е закљу чио да 'Гр иго ријански к ал ен дар, поред  т ога 
шт о  је истори јск у штетан,  астро но мс ки  је бескори ст ан'…  Профе со р Соколов  је закљ учи о: 'Сто га , 
руководећи  глас  правосл ав но г И стока,  и г рч ки и словен ск и,  изра зи о с е не с ам о про тив Григо ријан-
ског  кал ен дар а, као  тв ор евине к атоли чк ог Запад а који   је п рема њему  не пр иј атељск и р ас положен, 
него та кође и  пр отив не утрал но г  или кори гов аног  календа ра , је р би с е  таква р ефо рма штет но од ра зи-
ла на црквени  жи вот пр аво сл авних на ро да '. 
Коначн о,  Глав но  засед ање  о ве две Секције  при пр емило је  Резолу цију о пит ању рефо рм е к алендар а.
 У  њој је  за кљ уч ено да Ц рк ва треба  да  остан е  на  Ј улијанском ка лен дару,  заснивајући  ту о длуку на сле-
дећим чињеницам а:
'1)  Не  пост оји  разлог  зб ог кога Цр кве  не би могл а да има  одвојен црквен и календ ар , разл ичит  од 
 грађанског .
 2) Цркв а не само да ј е у с та њу  да сачув а стари  кален дар  – у садашњ е  време  за њу  би  б ило немогу ће да  
пређе  на нов и  ка ле нд ар.
3) Ув ођење  нов ог календара од с тране Р ус ке Ц ркве п роу зроков ало б и преки д  једин ств а  са св им 
ос талим  П ра восла вним Црк вам а.  Било к акв а промена ка ле ндар а може  б ити извед ен а  само уз  за је-
днички  п рист анак с ви х  Правосла вн их  Цр кава.
 4)  Немогуће ј е повез ат и  пр авосл ав ну Пасхалиј у и Григоријан ск и к аленда р б ез тешког  на рушава ња  
Ти пика.
5) Уочен о  је да је Ју лија нс ки  ка лендар  астрономски неисправ ан.  То је п ри ме тио већ Конс та нт ино-
пољски  са бор из  15 83 . Ипак,  нет ачно ј е в еровање да  је  Григорија нски  ка ле ндар пог од ни ји за цр кв ену 
у по тре бу'.
К ао  закључа к, Главно за се да ње је о длучил о д а подр жи Јули ја нс ки  календ ар.
Са бо р  је на заседа њу  у пуном  саставу одобри о Р езолуц и ју  Главног заседања” („St. Patriarch Tikhon and 
the Calendar Question Part 1”,            orthodox@LISTSERV.INDIANA.EDU,  10 July, 2002).
87 Pr of essor Ivan And re yev, „ Th e Catacomb Church in the S ov iet Unio n”,  O rthod ox Life, M ar ch-Ap ri l, 
1951 .  За дет аље о уништ авању Црк ве тих  го дина видети: Vladimir Rusak, Pir  Sa tany, London,  Ca na da : 
 Zarya, 1991 ( Р). 
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Овај де крет иза звао је бур ну ре ак ци ју по је ди них чла но ва Са бо ра. Та ко 
је је дан од њих уз вик нуо: „Ми смо обо ри ли Ца ра и пот чи ни ли се Је вре ји ма!” 
А дру ги је ре као: „Је ди ни спас за ру ски на род је му дри пра во слав ни ру ски 
Цар!”88 Са бор је по звао вер не на за шти ту цр кве не имо ви не и уско ро су по че-
ле да сти жу ве сти о на род ним збо ро ви ма ко ји су спре ча ва ли чи нов ни ке и 
вој ску да спро ве ду де крет. У знак про те ста не ко ли ко сто ти на хи ља да љу ди 
про шло је у ли ти ји Пе тро гра дом. 

Са бор ска сек ци ја од ре ђе на да са чи ни из ве штај о том де кре ту да ла је сле-
де ћу пре по ру ку: „Ли ца ко ја има ју др жав ну власт др ско по ку ша ва ју да уни ште 
и са мо по сто ја ње Пра во слав не Цр кве. Да би оства ри ли свој са тан ски план 
со вјет ски на род ни ко ме са ри об ја вљу ју де крет о одва ја њу Цр кве од др жа ве, 
ко јим се ле га ли зу је отво ре ни про гон не са мо Пра во слав не Цр кве, не го и свих 
дру гих вер ских за јед ни ца, хри шћан ских или не хри шћан ских. Не сти де ћи се 
ла жи, не при ја те љи Хри сто ви се лу пе шки при кри ва ју ти ме да то бо же да ру ју 
ре ли ги о зну сло бо ду.

По здра вља ју ћи сва ко ствар но про ши ре ње сло бо де са ве сти, Са бор исто-
вре ме но кон ста ту је да се пу тем го ре по ме ну тог де кре та сло бо да Пра во слав не 
Цр кве, исто као и сло бо да свих дру гих ре ли ги о зних ор га ни за ци ја и за јед ни ца 
уоп ште, сво ди ни на шта. Под из го во ром одва ја ња Цр кве од др жа ве Са вет 
на род них ко ме са ра же ли да оне мо гу ћи и са мо по сто ја ње цр ка ва, цр кве них 
ор га ни за ци ја и све штен ства.

Под из го во ром пре у зи ма ња цр кве не имо ви не по ме ну ти де крет те жи да 
уни шти и са му мо гућ ност са вр ша ва ња бо го слу же ња. Он ка же да 'ни јед на 
цр кве на или ре ли ги о зна ор га ни за ци ја не ма пра ва да по се ду је имо ви ну' и да 
се 'сва имо ви на по сто је ћих цр ка ва и вер ских за је ди ца у Ру си ји про гла ша ва 
за на ци о нал но до бро'. Са мим тим, пра во слав не цр кве и ма на сти ри у ко ји ма 
по чи ва ју мо шти све тих, ко је по шту ју сви пра во слав ни, по ста ју за јед нич ка 
сво ји на свих гра ђа на без об зи ра на раз ли ке у њи хо вим ве ро и спо ве сти ма 
– сво ји на хри шћа на, је вре ја, му сли ма на и не зна бо жа ца, а све ти ње на ме ње не 
бо го слу же њу, тј. све ти Крст, све то је ван ђе ље, све ште ни са су ди, све те чу до-
твор не ико не на ла зе се у по се ду др жав них вла сти, ко је мо гу да до пу сте или 
не до пу сте (ка ко хо ће) па ро хи ја ма да их ко ри сте.

Не ка Ру си схва те да они (тј. бољ ше вич ка власт) хо ће да их ли ше њи хо-
вих хра мо ва Бо жи јих, са све ти ња ма у њи ма! По што је го то во сва цр кве на 
имо ви на од у зе та, не мо гу ће је да им се пру жи би ло ка ква по моћ, јер, пре ма 

88 Deya ni a  Sobora,  p. 15 9.  Од говарајућ и на ову  прим ед бу, п ротој ереј Илиј а Гро мог ласов ј е рекао: 
„Н аша  ј едина  нада није  да и ма мо зема љског ц ара или пр ед седн ика… него  да имамо небеског Цара, 
Хри ста ”.
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за ми сли де кре та, све што је да ро ва но би ће од у зе то. Из др жа ва ње ма на сти ра, 
цр ка ва и све штен ства та ко ђе по ста је не мо гу ће.

Али то ни је све: услед кон фи ска ци је штам па ри ја за Цр кву је не мо гу ће 
да не за ви сно из да је све то је ван ђе ље, као и дру ге све ште не и бо го слу жбе не 
књи ге у по треб ној чи сто ти и аутен тич но сти.

На исти на чин, де крет по га ђа и све штен ство Цр кве. Об ја вљу ју ћи да 'ни-
ко не мо же од би ја ти да ис пу ња ва сво је гра ђан ске ду жно сти по зи ва ју ћи се на 
ре ли ги о зне по гле де', он их са мим тим при си ља ва на вр ше ње вој не слу жбе, 
ко ја им је за бра ње на 83. Апо стол ским пра ви лом. Исто вре ме но, слу жи те љи 
ол та ра уда ље ни су од обра зо ва ња на ро да. Ни је до пу ште но ни са мо пре да ва-
ње За ко на Бо жи јег, не са мо у др жав ним, не го ни у при ват ним шко ла ма; осим 
то га, све бо го слов ске школ ске ин сти ту ци је су осу ђе не на за тва ра ње. Са мим 
тим, Цр ква је ли ше на мо гућ но сти да обра зу је соп стве не па сти ре.

Из ја вљу ју ћи да 'др жав не функ ци је ових или оних дру штве но-прав них 
уста но ва не тре ба да бу ду пра ће не би ло ка квим ре ли ги о зним об ре ди ма или 
це ре мо ни ја ма', де крет са мим тим све то грд но рас ки да све ве зе вла сти са све-
ти ња ма ве ре.

На осно ву го ре по ме ну тих раз ло га све ште ни Са бор од ре ђу је: 
1. Де крет из дат од стра не Со вје та на род них ко ме са ра о одва ја њу Цр кве 

од др жа ве, ма да се пред ста вља као за кон ко ји об ја вљу је сло бо ду са ве-
сти, за пра во је зло на мер ни на пад на жи вот Пра во слав не Цр кве и акт 
отво ре ног го ње ња.

2. Ни је дан об лик уче ство ва ња би ло у пу бли ко ва њу овог за ко на, ко ји је 
та ко не пра ве дан пре ма Цр кви, би ло у по ку ша ји ма ње го вог прак тич-
ног спро во ђе ња, ни је ускла див са при пад но шћу Пра во слав ној Цр кви 
и под вр га ва све крив це ко ји при па да ју пра во слав ној за јед ни ци нај те-
жим ка зна ма, све до ис кљу че ња од Цр кве (сход но 73. пра ви лу Све тих 
Апо сто ла и 13. пра ви лу Сед мог Ва се љен ског са бо ра)”.

Ове од лу ке би ле су за тим при хва ће не на Са бо ру и по ста ле су зва ни чан 
од го вор Ру ске Цр кве на де крет (25. ја ну ар / 7. фе бру ар). У истом ду ху 15. 
апри ла Са бор је из дао сле де ћи указ: „Све ште ни ци ко ји слу же у ан ти цр кве ним 
уста но ва ма, исто као и они ко ји спро во де у де ло де крет о сло бо ди са ве сти и 
дру ге ак те штет не по Цр кву, под ле жу за бра ни све ште но слу же ња, а уко ли ко 
се не по ка ју, ли ше њу чи на”.89 Та ко је кроз де кре те со вјет ске др жа ве пра ће не 
уз врат ним ак ти ма Пра во слав не Цр кве ус по ста вље но ста ње отво ре ног не при-
ја тељ ства из ме ђу ове две ин сти ту ци је.

89 Bogoslovskij Vestnik, N 1, 199 3,  p. 217.
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3. Про сла вља ње но вих Му че ни ка и Ис по вед ни ка. Три де сет пр вог мар та 
/ 13. апри ла у цр кви мо сков ске Ду хов не ака де ми је од слу же на је Ли тур ги ја 
за оне ко ји су би ли уби је ни због пра во слав не ве ре и Цр кве. У уред би од 5. 
апри ла под на зи вом „О ме ра ма иза зва ним ак ту ел ним про го ном Пра во слав не 
Цр кве” Са бор је уста но вио сле де ће:

„1. У хра мо ви ма то ком Бо го слу же ња уста но ви ти на ро чи та мо ље ња за 
оне ко ји су да нас про го ње ни због пра во слав не ве ре и Цр кве, и оне ко ји су 
као Ис по вед ни ци и Му че ни ци окон ча ли свој жи вот. 

2. Са вр ши ти све ча на мо ље ња: а) по ми ња ње по кој ни ка за упо ко је ње са 
све ти ма и б) бла го да ре ње за спа се ње оних ко ји су оста ли у жи во ту.

3. Уста но ви ти у чи та вој Ру си ји на дан 25. ја ну а ра (дан му че ни штва Ми-
тро по ли та ки јев ског Вла ди ми ра) или у сле де ћи не дељ ни дан (уве че) го ди шњи 
мо ли тве ни спо мен свих Ис по вед ни ка и Му че ни ка упо ко је них у ову го ди ну 
љу тих го ње ња.

4. У свим па ро хи ја ма где је би ло оних ко ји су као Ис по вед ни ци и Му че-
ни ци скон ча ли за Ве ру и Цр кву, ор га ни зо ва ти у по не де љак, дру ге сед ми це 
по сле Вас кр са, ли ти је до ме ста њи хо вог по гре бе ња, где тре ба да се од слу же 
све ча ни па ра сто си са про сла вља њем све те успо ме не на њих”.90

Тач ке 3. и 4. ове уред бе би ле су мр тво сло во на па пи ру то ком нај ве ћег 
де ла со вјет ског пе ри о да. Ипак, у но вем бру 1981. Ру ска За гра нич на Цр ква 
ка но ни зо ва ла је но ве му че ни ке и од та да је мо ли тве но по што ва ње но вих му-
че ни ка и про сла вља ње њи хо вих пра зни ка у стал ном по ра сту у Ру си ји, што 
је до при не ло, ка ко сма тра ју не ки, па ду ко му ни зма 1991. го ди не. Та ко се мо же 
ре ћи да је про сла вља ње но вих му че ни ка, ко је је озбиљ но за по че ло у апри лу 
1918, пред ста вља ло пр ви ко рак у прав цу вас кр са ва ња Ру си је. 

Ове ме ре не дво сми сле но осу ђу ју при ступ со вје ти зо ва не Мо сков ске па-
три јар ши је ко ја је ве ћи део два де се тог ве ка из ја вљи ва ла да су но ви му че ни-
ци и ис по вед ни ци би ли „по ли тич ки зло чин ци” ко ји пре за слу жу ју под смех 
не го про сла вља ње.

Уби ство Ца ра
Ипак, Са бор ни је пред ста вљао успех у сва ком по гле ду. Го ди не 1922. Ми-

тро по лит Ан то ни је (Хра по виц ки) је на пи сао: „Ако је са бор не где крив, он да 
је то ве ро ват но за то, што ни је до вољ но сна жно из ра зио осу ду ре во лу ци је и 
свр га ва ња Ње го вог Ве ли чан ства. Ко ће по ри ца ти да је фе бру ар ска ре во лу ци ја 

90 Re ge ls on, op. c it ., p p.  236-237.
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би ла не са мо про тив мо нар хиј ска, не го јед на ко и бо го бо рач ка? Ко мо же да осу-
ђу је бољ ше вич ки по крет, а да исто вре ме но при хва та При вре ме ну вла ду?”91

Опет, епи скоп Ди о ни си је (Ал фе ров) пи ше – са из ве сним пре те ри ва њем, 
али сва ка ко до не кле оправ да но – да је Са бор „осла био цр кве ну ди сци пли ну, 
да је до пу стио пот пу ну сло бо ду по ли тич ке ори јен та ци је и ак тив но сти, и уз 
то ре ха би ли та ци ју цр кве них ре во лу ци о на ра ка кав је био Гри го ри је Пе тров. 
Али све то је до ве ло Ру ску Цр кву до ко лап са, омо гу ћу ју ћи ње ним не при ја те-
љи ма нај бо ље усло ве да је рас ко ма да ју и уни ште део по део.

Да тај Са бор… ни је из ра зио глас све пу но ће Ру ске Цр кве до ка за ле су 
од лу ке дру га два Са бо ра из тог до ба: Са бо ра у Срем ским Кар лов ци ма 1921. 
го ди не, и Са бо ра у Вла ди во сто ку 1922.

На Кар ло вач ком Са бо ру ко нач но су се при се ти ли бла го сло ва све тог 
Сер ги ја да тог хри шћан ском вла да ру Ди ми три ју Дон ском пред ње го ву бит ку 
про тив не при ја те ља Цр кве и отаџ би не, као и бор бе све тог је рар ха Гер мо ге на 
Мо сков ског за Пра во слав но Цар ство. По ја ви ло се пи та ње 'фе бру ар ског гре ха', 
но по што су не ки од ва жних уче сни ка Са бо ра уче ство ва ли у то ме, пи та ње је 
оста вље но без де таљ ни јег раз ма тра ња. Да љи зва нич ни раз вој цр кве ног жи-
во та ни је при хва тио од лу ке овог Са бо ра због рас ко ла ко ји се по ја вио ка ко у 
За гра нич ној Цр кви та ко и у мо нар хи стич ком по кре ту. Али пи та ње об но ве 
Пра во слав ног Цар ства у Ру си ји би ло је по кре ну то и за гра нич ни ми сли о ци 
де таљ но су раз ра ди ли ову иде ју у сво јим де ли ма, нај пре кнез Н. Д. Зе ва ков 
и про то је реј В. Во сто ков, а за тим, још те ме љи ти је, ар хи е пи скоп Се ра фим 
(Со бо љев), про фе сор М. В. Зи зи кин, ар хи ман дрит Кон стан тин Зај цев, В. Н. 
Во еј ков и Н. П. Ку са ков.

Са бор у Вла ди во сто ку, ко ји је да нас го то во за бо ра вљен, из ра зио се још 
од ре ђе ни је, пре по зна ју ћи пра во слав но са мо др жа вље као је ди ну за ко ни ту 
власт у Ру си ји”.92

Свр га ва њем Ца ра у фе бру а ру 1917. а за тим ње го вим уби ством у ју лу 
1918. отво ре не су врат ни це на бра ни ко ја је за др жа ва ла Ру ску ре во лу ци ју. Јер, 
као што ве ли све ти тељ Јо ван (Мак си мо вич): „Ни је мо гло да бу де дру га чи је. 
Сврг нут је онај ко је сто је ћи на стра жи Исти не об је ди ња вао све”.93

91 „Tserkovnost' ili politika?”, Pravoslavna ia  Rus', N 9 (1558), May 1/14, 19 96 , стр. 4 ( Р) .
92 Alfe rov,  op .  cit., pp.  16-17. 
93  „Б еседа у очи пара ст ос а Цару-М уч ени ку”, у књ из и „Архиепископ  Јо ван - архипастир, молит ве-
ник и под ви ж ни к”  (San  Fr an cisco,  1 99 1, p. 12 5). У пор еди код  ар хи епископ а Сер афима ( Собољева ):  
„Н ем а  потреб е  да  г овори мо  о томе  как во ужас но  ' прико сновеније'  Пома за ника Б ож иј ег пре дстављ а 
с вр гавањ е Цара  од с тр ан е њего вих  подан ик а. Овд е прест упа ње Богом дате за повести  достиж е најве-
ћи  с тепен  злоч ин ства, те  зб ог тог а  з а собом нос и и  разарање саме државе” (Rus skaia I deologia,  S t. 
 Petersb ur g, 19 92 ,  pp. 5 0-51). Дакл е,  пошто  је  непокор ност  на ро да нат ер ала Цара  д а се о дрекне престол а 
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За пра во, пре ма нај ду бљем схва та њу Цр кве, за уби ство Ца ра и ње го ве 
по ро ди це 4/17. ју ла 1918. ни су од го вор ни са мо бољ ше ви ци, не го сви љу ди 
ко ји су ди рект но или ин ди рект но при ста ли на то. Као што об ја шња ва све ти 
Јо ван: „Сва ца ре у би ства у ру ској исто ри ји из вр ши ле су не ке кли ке, а не на род. 
Ка да је уби јен Па вле I на род за то ни је чак ни знао, а ка да је са знао, то ком 
мно гих на ред них го ди на при но сио је ње го вом гро бу сво је мо ли тве и жа лост. 
Уби ство Алек сан дра II иза зва ло је у Ру си ји бу ру не го до ва ња ко ја је по мо гла 
об но ви мо рал них си ла на ро да, што је по ста ло очи глед но то ком вла да ви не 
Алек сан дра III. На род ни је био крив за крв Ца ра-Осло бо ди о ца. Ов де је пак 
на род, чи та ва ру ска на ци ја, крив због про ли ве не кр ви сво га Ца ра. Јед ни су 
уче ство ва ли у уби ству, дру ги су то уби ство одо бра ва ли, и они за слу жу ју не 
ма њу осу ду, док оста ли ни су учи ни ли ни шта ка ко би то уби ство спре чи ли. 
Кри ви су сви, и ми за и ста тре ба да ка же мо: крв ње го ва на нас и на де цу на шу 
(Мт. 27,25)…”94

Ка да је чуо вест, па три јарх је од мах осу дио уби ство. Он је већ на љу тио 
вла ду ка да је за то че ном Ца ру по слао свој бла го слов; са да му је од слу жио 
па ра стос, бла го си ља ју ћи ар хи па сти ре и па сти ре да учи не исто. За тим је у 
Ка зан ској цр кви из го во рио сле де ће ре чи: „По ко ра ва ју ћи се уче њу ре чи Бо-
жи је, ми мо ра мо да осу ди мо ово де ло, јер ће ина че крв уби је ног па сти и на 
нас, а не са мо на оне ко ји су зло чин по чи ни ли…”95

Убр зо по сле Ца ре вог уби ства не ки чла но ви Са бо ра убе ђи ва ли су Па три-
јар ха да оде у ино стран ство ка ко не би до жи вео ца ре ву суд би ну. „Па три јар хо-
во бек ство – од го во рио је ње го ва Све тост – ишло би на ру ку не при ја те љи ма 
Цр кве. Не ка чи не са мном шта хо ће”.

Два де сет ше стог ју ла / 8. ав гу ста у обра ћа њу под на сло вом „Свим вер-
ним че ди ма Ру ске Пра во слав не Цр кве”, па три јарх је ре као: „Грех је по сву да 
за па лио пла мен стра сти, не при ја тељ ство и зло бу; брат је устао про тив бра та; 
за тво ри су пу ни за то че ни ка, зе мља је на то пље на не ви ном кр вљу, про ли ве-
ном брат ском ру ком; она је упр ља на на си љем, пљач ком, блу дом и сва ком 
не чи сто том. Из истог тог отров ног из во ра гре ха иза шла је ве ли ка са бла зан 
ма те ри јал них зе маљ ских бла га, ко јом је об ма нут наш на род, па је за бо ра вио 
оно је ди но што је по треб но. Ми ни смо од ба ци ли то ис ку ше ње, као што га је 
у пу сти њи од ба цио наш Спа си тељ Хри стос. Ми смо хте ли да ство ри мо рај 

и тако н еи збежн о  д ов ела  до њег ов е смрти, „сви ми Руси –  по речима  архиеписк опа Ав еркија  –  на 
ов ај  или  онај начин, у  већој  или ма њо ј мери, носи мо крив ицу зато шт о је у  на шој  земљи п очи њен  тај 
страшни  зл очи н” (Istinnoe Pravo slavie  i  Sovremennij Mir, Jordanvil le ,  N.Y.: Hol y  Trinity  Mo naster y, 1971, 
p. 166).
94 Цитир ан о у: Orthodoxy America, Ju ne,  1987, pp. 10-11.
95 Gubo ni n, op. cit., p. 143.
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на зе мљи, али без Бо га и Ње го вих све тих за по ве сти. Бог се не мо же пре ва-
ри ти. И ево нас глад них и жед них и на гих на зе мљи бла го сло ве ној обил ним 
да ро ви ма при ро де, а пе чат про клет ства пао је на рад на ро да и на све че га се 
ру ка ма до хва ти мо. Грех, те шки и не по ка ја ни, до звао је са та ну из без да на, и 
он са да ху ли на Го спо да и Хри ста Ње го вог и по ди же отво ре но го ње ње про-
тив Цр кве…”96

Ово обра ћа ње ока рак те ри са ло је со ци ја ли зам из ра зи ма слич ним они ма 
ко је је ко ри стио Ве ли ки Ин кви зи тор До сто јев ског, као ис ку ше ње да се ство-
ри хлеб од ка ме ња, што је Хри стос у пу сти њи од био. Уме сто да тра же рај на 
не бу и са Бо гом кроз ис пу ња ва ње Ње го вих за по ве сти, со ци ја ли сти су „по же-
ле ли да ство ре рај на зе мљи, али без Бо га и без Ње го вих све тих за по ве сти”. 
Ре зул тат је био па као у овом жи во ту и (ка ко гла си текст ана те ме) „па кле ни 
огањ у бу ду ћем жи во ту”.

Не што ка сни је ово обра ћа ње иза зва ло је кри ти ку на адре су па три јар ха 
и Са бо ра од стра не гро фа Ол су фје ва и про то је ре ја Вла ди ми ра Во сто ко ва 
по во дом то га што ту је два да је би ла до так ну та су шти на со ци ја ли зма као 
ан ти хри шћан ске је ре си. Ево шта је ре као отац Вла ди мир: 

„Са ове три би не, пред ли цем про све ти те ља Ру си је, све тог Кне за Вла ди-
ми ра, све до чим сво јом све ште нич ком са ве шћу да је ру ски на род пре ва рен и 
да му све до са да ни ко ни је ре као це лу исти ну. Ов де је би ло та ко мно го ре чи 
о ужа си ма ко је је на зе мљу на ву као бољ ше ви зам. Али шта је бољ ше ви зам? То 
је при ро дан и ло гич ки раз ви так со ци ја ли зма. А со ци ја ли зам? То је ан ти хри-
шћан ски по крет ко ји у ко нач ном ис хо ду про из во ди бољ ше ви зам као нај ви ши 
сте пен сво га раз вит ка и по ра ђа по ја ве ко је да нас про жи вља ва мо, а ко је су у 
пот пу ној су прот но сти са прин ци пи ма хри шћан ске ети ке.

На жа лост, мно ги на ши про фе со ри и пи сци оде ва ли су со ци ја ли зам у 
див ну оде ћу на зи ва ју ћи га слич ним хри шћан ству, па су та ко за јед но са аги-
та то ри ма ре во лу ци је до во ди ли нео бра зо ва ни на род у за блу ду. Оци и бра ћо! 
Ка кве смо ми пло до ве оче ки ва ли од со ци ја ли зма, ка да не са мо да се ни смо 
бо ри ли про тив ње га, не го смо га по вре ме но и бра ни ли, или смо го то во увек 
сти дљи во ћу та ли пред ње го вим ши ре њем? Ми мо ра мо да слу жи мо Цр кви 
ве ром, и да са чу ва мо отаџ би ну од ра зор них тен ден ци ја, а за то је нео п ход но 
да љу ди ма без окле ва ња са оп шта ва мо исти ну, тј. да им го во ри мо шта со ци-
ја ли зам под ра зу ме ва и ку да во ди.

Сви ми, по чев од Ва ше Све то сти па за кључ но са мном, по след њим чла-
ном Са бо ра, тре ба да пре кло ни мо ко ле на пред Бо гом и да га мо ли мо да нам 
опро сти што смо до пу сти ли да у на шој зе мљи бу ја ју штет на уче ња и на си ље. 
96 Regelso n,  o p. cit ., p. 52; Gubonin,  op . c it ., p. 146. 
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Са мо по сле искре ног све на род ног по ка ја ња, зе мља ће би ти уми ре на и пре по-
ро ђе на. И Бог ће нам да ро ва ти Сво ју ми лост и бла го дат. Али, ако на ста ви мо 
да са мо ана те ми ше мо без по ка ја ња, без об ја вљи ва ња исти не љу ди ма, он да 
ће нам оправ да но ре ћи: ви сте та ко ђе кри ви за то што је зе мља уву че на у овај 
зло чин због ко га се са да чу је ана те ма; ви сте сво јом ма ло ду шно шћу до пу сти-
ли раз ви так зла, јер сте окле ва ли да чи ње ни це и по ја ве у др жав ном жи во ту 
на зо ве те њи хо вим пра вим име ни ма!

Сви ми мо ра мо да се ује ди ни мо у јед ну хри шћан ску по ро ди цу под зна-
ме њем све тог и жи во твор ног Кр ста и под вођ ством нај све ти јег па три јар ха 
ка ко би смо ре кли да је со ци ја ли зам, ко ји љу де то бо же по зи ва на брат ство, 
отво ре но ан ти хри шћан ска и зла по ја ва…”97

Су штин ска не по мир љи вост из ме ђу со ци ја ли зма и хри шћан ства ни ка да 
ни је до во ђе на у сум њу код „апо сто ла” со ци ја ли зма. Маркс је ре ли ги ју на зи вао 
„опи ју мом за на род”, а Ле њин – „ду хов ном вот ком”. Опет, Ле њин је пи сао ова-
ко: „Сва ка ре ли ги о зна иде ја, сва ка иде ја о бо гу, чак и ко ке ти ра ње са иде јом 
о бо гу, пред ста вља нео пи си ву сла бост нај о па сни је вр сте”.98 А 1918. го ди не 
он је ре као Кра си ну: „Елек три ка ће за у зе ти ме сто Бо га. Не ка се љак мо ли за 
елек три ку: он ће осе ти ти си лу цен трал не вла сти ја че но си лу не бе ску”.99

Јер, као што је ре као Алек сан дар Сол же њи цин: „Уну тар фи ло зоф ског 
си сте ма Марк са и Ле њи на, и у ср цу њи хо ве пси хо ло ги је, мр жња пре ма Бо гу 
пред ста вља глав ну по кре тач ку сна гу, ва жни ју од свих њи хо вих по ли тич ких 
и еко ном ских пре тен зи ја. Ми ли тант ни ате и зам ни је са мо не што про прат но 
или спо ред но у ко му ни стич кој по ли ти ци. То ни је спо ред ни ефе кат, не го 
ње на кључ на тач ка”.100

То да је ми ли тант ни ате и зам пред ста вљао кључ ну тач ку марк си зма-ле њи-
ни зма по ста ло је са свим очи глед но то ком на ред них се дам де сет го ди на. Већ и 
са мо уби ство Ца ра и ње го ве по ро ди це ја сно је то по ка за ло. По што се сво јим 
од ри ца њем од пре сто ла у сво је име и у име сво га си на Цар већ од ре као би ло 
ка квих пре тен зи ја на власт, ње го во уби ство ни је ви ше мо гло да има у ви ду 

97 Цитирано према: V Obyatiyakh  Semigla vago Zmiya, (Montreal, 1 984 ), pp. 22-23. 
98 Lenin , Letter to Gorky (1913), Collected Works  ( second editi on,  1926-1 932), vol . 17, pp.  81-86. Уп ореди: 
 S.G. Pushkare v, Le ni n i Rossia , Frankfurt: Possev-Verlag ,  1986. Вид и  тако ђе: R. Wurmbran d,  Was Karl Marx  
a  Satani st ?, Dian e books,  1978.
99 Liberman, S. I. „Narodnij  ko mi sar Krasi n” , Novij zhurn al, N 7,  1944, p . 309;  цитирано у: Volkogonsky , 
D. L enin, L on don: Harper  C ollins , 1994, p . 372. П ре ма другој в ерзији ове анег доте, Л ењ ин је  рек ао : 
„Сељаци  ћ е да м оле за њу; у сваком  сл учају , рез ултате  ће  осетит и много пр е  но  што су осетили било 
ка кав резул та т свише”  (S.  Courtois et al ., Th e  Black Book  of Comm uni sm, Cambridge, Mass., London, En g-
la nd: Harvar d U niv ersity  Press,  199 9, p. 1 24).
100 Sol zhenitsyn,  Ac ceptance Speech , T empleton Prize for Progress in Religion, 198 3;  R usskaia M ys l', n o. 
3465, 19 May, 1983, p. 6 .
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по ли тич ку ко рист, већ је пред ста вља ло акт чи сте зло бе. Би ло је то га же ње 
сим бо ла ста ре те о кра ти је од стра не пред став ни ка но ве са та но кра ти је и иза зов 
са та не Бо гу. И као што је сва тра ге ди ја за Ру се на ред них го ди на по чи ва ла на 
то ме што су они при пре ми ли пут за тај са тан ски чин ру ше ња ру ске те о кра-
ти је и што су му по ма га ли, та ко се и је ди на ре ал на на да за њи хов пре по род 
да нас кри је у њи хо вом по ка ја њу због то га…

Гра ђан ски рат
Пр ко сни дух Мо сков ског са бо ра из пр ве го ди не жи во та Цр кве под со-

вјет ском вла шћу на ста вио је да се ма ни фе сту је у па три јар хо вим из ја ва ма и 
у дру гој го ди ни со вјет ске вла да ви не, ко ја је би ла обе ле же на бор бом ре жи ма 
за оп ста нак про тив Бе лих ар ми ја ко је су на ди ра ле са Се ве ра, Ју га, Ис то ка 
и За па да. Ру ски гра ђан ски рат био је нај кр ва ви ји гра ђан ски рат у људ ској 
исто ри ји до да на шњег да на, ко ји је про у зро ко вао смрт 12 ми ли о на љу ди 
пре ма јед ним из ве шта ји ма, а 8 или 9 ми ли о на пре ма дру гим. По раз Бе лих 
био је иза зван мно гим фак то ри ма – ти ме што су Цр ве ни оку пи ра ли глав не 
цен тре, про бле ми ма Бе лих у ко му ни ка ци ји, не по сто ја но шћу и се бич но шћу 
ин тер вен ци је за пад них си ла, из да јом По ља ка… Али глав ни фак тор је био тај 
што, по ре чи ма стар ца Ари сто кла Мо сков ског (+1918), „дух (Бе лих ар ми ја) 
ни је био пра ви”.101 Мно ги од Бе лих ни су за циљ има ли по вра так ди на сти је 
Ро ма нов, не го по нов но са зи ва ње Уста во твор не скуп шти не или вра ћа ње од-
у зе те имо ви не зе мљо по сед ни ци ма. 

Ма да је за да так Бе лих ар ми ја ко је су у ју лу 1918. са ис то ка при шле Је-
ка те рин бур гу ка ко би спа си ле Ца ра и ње го ву по ро ди цу тре ба ло да бу де лак 
– упра во то је био раз лог због ко га су их Цр ве ни уби ли. Али чак би и жив 
Цар ве ро ват но ма ло мо гао да по мог не, услед чи ње ни це да ве ћи на Бе лих вој-
ни ка, као ни гра ђа ни чи је су ин те ре се они тру ди ли да за сту па ју, ни су би ли 
мо нар хи сти.

Та ко, ка ко ис ти че Ми ха ил На за ров, „у Бе лој вла ди су у то вре ме се де ли 
ак ти ви сти ка кав је био, на при мер, на чел ник Ар хан гел ске гу бер ни је Чај ков-
ски, ко ји је као об ја шње ње бољ ше вич ких звер ста ва За па ду по ну дио сле де ћу 
иде ју: 'Ми смо пре ду го има ли де струк ти ван ауто крат ски ре жим… наш на род 
је по ли тич ки ма ње обра зо ван од дру гих стра них на ро да'”.102 

101 Цитира но у:  Sergius  Fomin, op . c it., p. 229.
102 Nazarov, Tajna Rossii, M os cow: „ Russkaia  Id ea ”, 1999 , pp.  85 -86 (Р ). A. D. Ste pa nov пише:  „Зва нични-
ци  „стар ог  режим а”  н ису били  ом иљ ени к о д  во ђа Беле арм ије. Ц ив илне положаје код Деникина з ау-
зимали су углавн ом  кад ети” (op. cit.,  p . 493) .
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Та ко ђе, тре ба узе ти у об зир из ја ву во де ћег Бе лог ге не ра ла А. И. Де ни ки-
на: „Ни је нам да то да зна мо ка кво би др жав но уре ђе ње при хва ти ла Ру си ја 
у слу ча ју по бе де Бе лих ар ми ја 1919-20. Ме ђу тим, си гу ран сам да би на кон 
не из бе жне али крат ко трај не бор бе раз ли чи тих по ли тич ких стру ја, у Ру си ји 
би ло ус по ста вље но нор мал но уре ђе ње ба зи ра но на прин ци пи ма за ко ни то-
сти, сло бо де и при ват не сво ји не. У сва ком слу ча ју - не ма ње де мо крат ско од 
оно га ко је је у Пољ ској увео Мар шал (Пли суд ски)…”103

Ми тро по лит Ан то ни је (Хра по виц ки) ово ко мен та ри ше са из ве сном гор-
чи ном: „На жа лост, нај пле ме ни ти ји и нај по бо жни ји во ђа ове (Бе ле) ар ми је 
слу шао је оне не спо соб не са вет ни ке ко ји су би ли стран ци у Ру си ји, ко ји су 
се де ли у ње го вом Спе ци јал ном са ве ту и уни шти ли све по стиг ну то. Ру ском 
на ро ду, ствар ном на ро ду, вер ном и бор бе ном на ро ду, ни је би ла по треб на 
го ла фор му ла: 'ује ди ње на и не по де љи ва Ру си ја'. Ни су му би ле по треб не ни 
'Хри шћан ска Ру си ја', ни 'Без вер на Ру си ја', ни 'Цар ска Ру си ја', ни 'Зе мљо по-
сед нич ка Ру си ја' (под чи ме би увек под ра зу ме ва ли ре пу бли ку). Ње му је би ла 
по треб на ком би на ци ја три дра ге ре чи – 'за Ве ру, Ца ра и Отаџ би ну'. Ви ше од 
све га би ла му је по треб на пр ва реч, јер ве ра го спо да ри це ло куп ним др жав ним 
жи во том; дру га реч би ла је нео п ход на јер Цар је чу вар и за штит ник ве ре; а 
тре ћа је би ла по треб на јер је на род но си лац пр ве ре чи”.104

По што ни су има ли чвр ста пра во слав на и мо нар хи стич ка схва та ња, Бе ли 
су би ли из ло же ни ме ђу соб ним по де ла ма и сла бо су мо гли да се су прот ста ве 
на гри за ју ћим ефек ти ма Цр ве не про па ган де у сво јој по за ди ни. То је би ло 
на ро чи то еви дент но на се вер ном фрон ту, где је Цр ве на про па ган да би ла 
ефи ка сна и ме ђу Бе лим Ру си ма и ме ђу Бри тан ци ма.105 Али те шко да је би ла 
ма ње успе шна и на дру гим фрон то ви ма.  

Па ра док сал но, али ста нов ни штво у обла сти ма ко је су оку пи ра ли Цр ве-
ни би ло је ве ро ват но ви ше ан ти бољ ше вич ки на стро је но од ста нов ни штва у 
обла сти ма ко је су оку пи ра ли Бе ли – из јед но став ног раз ло га што су има ли 
ди рект но ис ку ство бољ ше вич ких окрут но сти. Ка ко пи ше ге не рал А. А. фон 
Лам пе, „гра нич не обла сти, ко је су, на рав но, при вла чи ле па жњу оних Ру са 
ко ји ни су же ле ли да се пот чи не дик та ту ри ус по ста вље ној у цен тру, ни су 
по зна ва ле бољ ше ви зам, то јест ве ро ват но им ни су би ли по зна ти ре зул та ти 
ње го ве прак тич не при ме не на ко жи ста нов ни штва. Они ни су ис ку си ли за до-

103 Denikin, Kto spas  S ovetskuiu vlast' ot  gibeli,  P aris,  1937,  у: A.I.  Denikin and A.A. von Lampe,  Tra gedia 
Beloj  Ar mi i, Moscow ,  1991 ,  p. 8 (Р).
104 „Tserkovnost' ili politika?”, Pravos lavnaia  Rus', N 15 58 , M ay 1/14, 1996, p. 4 (Р).
105 Anthony Loc kley, „Propaganda a nd the F irst Cold War in Nort h R ussia, 1918-1919”, History Toda y, 
vol. 5 3 (9),  S ept ember ,  20 03,  p p. 46-5 3.
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вољ ства со вјет ског ра ја и ни су би ли у ста њу да се из све сна ге по тру де ка ко 
би из бе гли су ђе ња и му че ња ко ји ма су по том би ли из ло же ни.

Ста нов ни штво тих про вин ци ја би ло је на рав но све сно то га да је рат 
ис цр пио чи та ву Ру си ју. Та ко ђе, зна ли су да им је ре во лу ци ју да ла та ко зва ну 
'сло бо ду'!…  Ста нов ни штво, уз са у че сни штво вој ске, ко ја је на фрон ту зна ла 
са мо де кла ра ци ју вој нич ких пра ва, али не и оба ве за, зна ло је са мо за сво ја 
пра ва и уоп ште ни је има ло пред ста ву о то ме да су сва та пра ва по ве за на са 
од ре ђе ним оба ве за ма. 

На те ри то ри ји овог ста нов ни штва во ђен је пра ви рат, гра ђан ски рат 
са сво јим об ра чу ни ма ко ји ни су увек би ли усме ре ни са мо на оне ко ји су се 
ди рект но бо ри ли на ва тре ној ли ни ји; са ре пре си јом, не са мо пре ма љу ди ма 
и њи хо вој имо ви ни, не го та ко ђе и пре ма на се љи ма ко ја су по не ка да, то ком 
бит ке, би ва ла не ми ло срд но и не у мо љи во срав њи ва на са зе мљом… Ста нов-
ни штво је мо ра ло да жр тву је сво ја пра ва и сво ју удоб ност. Бе ла ар ми ја ни је 
би ла та ко снаб де ве на и ор га ни зо ва на ар ми ја, у сми слу ка ко смо ми на ви-
кли да за ми шља мо ту реч; од мах по сту па њу у кон такт са ста нов ни штвом 
она је би ла при ну ђе на да му од у зи ма сто ку, ко ње, ре зер ве хра не, па и са мо 
људ ство!

Рат на тим те ри то ри ја ма увек је са со бом но сио мно га ли ша ва ња и пат ње. 
Рат, а на ро чи то гра ђан ски рат, сам се бе хра ни и снаб де ва! И на рав но, ста нов-
ни штво то не мо же до че ка ти са до бро до шли цом; оно, као што сам већ ре као, 
не раз ми шља о сво јој од го вор но сти, не го са мо о сво јим пра ви ма, и оче ки ва-
ло је да Бе ла ар ми ја са ма од мах об но ви ред и нор мал не усло ве жи во та, и не 
по ми шља ју ћи да са сво је стра не пру жи би ло ка кву по моћ. 

Ста нов ни штво је ве о ма оштро осе ти ло све не во ље ко је је до нео рат; исто-
вре ме но, оно је на сил но ква ре но од стра не Цр ве них и со ци ја ли стич ке про па-
ган де ко ја им је обе ћа ва ла осло бо ђе ње од тих пат њи, пот пу ни про спе ри тет и 
пот пу ну власт – што су обе ћа ња ко ја су, као што зна мо, не са мо за ве ла Ру си ју, 
не го до да на да на шњег сму ћу ју не ма ли део чи та ве свет ске по пу ла ци је…

Све ово по те кло је од чи ње ни це да је не при лич но по на ша ње Бе лих окре-
ну ло ста нов ни штво про тив њих…

Цр ве ни су ве о ма не дво сми сле но обе ћа ва ли и обе ћа ва ли да ће пред у зе ти 
све, а за пра во пред у зе ли су тек део; ста нов ни штво је би ло пре ва ре но и… 
би ло му је лак ше. Бе ли су обе ћа ва ли за ко ни тост, ме ђу тим учи ни ли су вр ло 
ма ло – и ста нов ни штво је би ло огор че но.

Цр ве ни су обе ћа ва ли све, а Бе ли са мо оно што је у скла ду са за ко ном…
Цр ве ни су има ли те рор и ма шин ке као ар гу мен те и ме ре убе ђи ва ња; 

Бе ли су пре ти ли – за ко ном…
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Цр ве ни су од луч но од ба ци ва ли све, уво де ћи у прав ни по ре дак ар би трар-
ност; су прот ста вља ју ћи се Цр ве ни ма, Бе ли на рав но ни су мо гли да од ба це и 
ме то де ар би трар но сти и на си ља ко је су ови уве ли…

Од Цр ве них гра ђа ни ни су зах те ва ли ни шта; је ди на ствар ко ју би мо гли 
да по же ле, ка да би јед ном па ли у њи хо ве ру ке, би ла би мир, а то на рав но ни су 
мо гли да тра же! Но, од Бе лих на род је тра жио… чу до; тра жи ли су да Бе ли, 
јед ним по кре том сво јих ру ку, укло не сву крв из Ру си је…”106

Ипак, чу до се ни је до го ди ло јер га Ру си ја још ни је би ла до стој на, ни ти 
би би ла у ста њу да из ње га из ву че ду хов ну ко рист. То је ве ро ват но био раз лог 
због ко га па три јарх ни је не дво сми сле но бла го сло вио Бе ле ар ми је.107 Осим 
то га, бла го слов Бе лим ар ми ја ма мо гао је би ти из јед на чен са по зи вом ста нов-
ни штву у обла сти ма ко је су оку пи ра ли Цр ве ни на уста нак про тив угње та ча 
– али па три јарх се, за раз ли ку од сво га прет ход ни ка све тог Гер мо ге на, по-
сте пе но по вла чио из та квог ан га жма на у по ли тич кој бор би. То не зна чи да 
се па три јарх и Цр ква ни су из ја сни ли за зба ци ва ње бољ ше вич ког си сте ма, у 
ме ри у ко јој је он ка сни је, по ла зе ћи од те о ри је ди ја лек тич ког ма те ри ја ли зма, 
на ср тао на Хри ста и на пра во слав ну ве ру. Но, као што смо ви де ли, Бе ли ни су 
би ли то ли ко на дах ну ти по зи тив ним иде а лом Пра во сла вља, ко ли ко не га тив-
ним иде а лом ан ти бољ ше ви зма – а са мо оно што је истин ски по зи тив но и 
ду хов но мо же да при ву че бла го слов Бо жи ји и Цр кве Ње го ве.

Све јед но, ако и мо же мо да об ја сни мо и оправ да мо не у трал ност Цр кве у 
том по гле ду, оста је исти на да је, бу ду ћи да вођ ство Цр кве ни је тач но об ја сни ло 
при ро ду бољ ше ви зма, ко ја је би ла ви ше не го по ли тич ка и у су шти ни ан ти-
хри шћан ска, на ста ла пу ко ти на у од бра ни Цр кве, ко ју су бр зо ис ко ри сти ли 
Ње ни не при ја те љи, ка ко у по ли тич ким та ко и у цр кве ним кру го ви ма. Та ко 
су па три јар хо ве ан ти со вјет ске из ја ве про ту ма че не као ме ша ње у по ли ти ку, 
док је ње го во од би ја ње да бла го сло ви Бе ле ар ми је би ло про ту ма че но као 
ин ди рек тан бла го слов со вјет ској др жа ви. За пра во, у сво јим аутен тич ним 
из ја ва ма, за раз ли ку од ла жних ко је су об ја вље не по сле ње го ве смр ти 1925. 
го ди не, па три јарх ни ка да ни је бла го сло вио со вјет ску власт ни ти јој је дао 

106 Von Lampe, „Pr ichiny neudachi  vo oruzhennogo vys uplenia belykh”, Berlin, 1929, у:  De nikin  and v on  
Lampe, op.  c it.,  pp. 28-3 0 ( Р).
107 По ст оје  неки  ра зл ози да  с е веруј е  как о  је  патри јар х  благос ловио  адмир ал а Колча ка , најис так-
нутијег  мон ар хисту међу Б елим во ђа ма  и њих овог формал ног  предвод ника.  Отац  Ст ефа н Крас о виц-
ки  пише  да  ј е п атриј ар х, мада  није  бл агосло вио Деникинову Д об ровољач ку  а рмију  на  југу Р усије, 
пос лао је  с во ј благ ос ло в ад ми ралу Кол ч ак у у Сибир  ( ”Otv ie t apologetu kommu nis ticheskoj ideologii”, 
Pravoslavn aia Ru s', 15 53 , Feb ruary 15/28 , 1 996,  p.  15 (Р)).  Према д ругом  из вору п ос лао је епископа Н ес-
тора са  иконом с ве тог Н ик оле Колчаку у Омск, уз  сл едеће упу тство: „Реците наро ду да ак о се  они не  
у једине и ору жјем опе т н е узму М оскву ,  онда ћем о  пропас ти , а са  на ма ће неста ти и Св ет а  Русија ” 
(Vladimir Gubanov, Nikolai I I i  novie  m uche ni ki, Mos cow, 2000,  p .  131  (Р )).
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ле ги ти ми тет – што је основ ни раз лог због ко га со вјет ска власт ни је при зна-
ла Цр кву све док је она оста ја ла истин ски „ти хо нов ска”. Па и ако се јед на 
ка сни ја па три јар хо ва из ја ва – ње го во „при зна ње” из 1923. го ди не, из да то под 
стра хо ви тим при ти ском – мо же про ту ма чи ти као ин ди рект но при зна ва ње 
со вјет ске др жа ве, то се не мо же сма тра ти оба ве зу ју ћим за вер не, по што се 
пре ма пра во слав ном уче њу ни је дан чо век, ма ко ли ко зна ча јан био, не мо же 
сма тра ти за не по гре ши вог.

Чак и ако Цр ква ни је пот пу но ја сно раз от кри ла зло бољ ше ви зма, са ми 
бољ ше ви ци пру жи ли су до ка зе сво је ан ти хри шћан ске при ро де: њи хо во по на-
ша ње то ком Гра ђан ског ра та и од мах по сле ње га. И са ма ма те ри јал на ште та 
би ла је огром на. Та ко је, пре ма Бољ ша ко ву, до 1921. го ди не би ло уни ште но 
637 од 1.026 ма на сти ра. А 25. ав гу ста 1920. Ко ме са ри јат прав де је ло кал ним 
вла сти ма на ре дио да „спро ве ду пот пу ну ли кви да ци ју мо шти ју”…

Но, гу би ци у људ ским жи во ти ма би ли су још стра шни ји. Та ко је 1918-19, 
пре ма Ер мхар ту, уби је но 28 ар хи је ре ја и 1.414 све ште ни ка108, а до кра ја 1922, 
пре ма Шу ми ли ну, по гу бље на су 2.233 чла на кли ра свих чи но ва и два ми ли-
о на вер них109, а са мо у Пе тро гра ду, у пе ри о ду од 1917. до 1922. го ди не, 550 
при пад ни ка све штен ства и мо на штва свих чи но ва.110 Ови бро је ви по твр ђу ју 
исти ни тост тврд ње Вла ди ми ра Ру са ка, да „од нос бољ ше ви ка пре ма Цр кви 
ни је за ви сио од за ко на. На си ље, ба јо не ти и ме ци – то су би ли бољ ше вич ки 
ин стру мен ти у 'иде о ло шкој' бор би про тив Цр кве”.111 Исто вре ме но, Ле њин 
је на ислам гле дао као на са ве зни ка у ши ре њу свет ске ре во лу ци је у зе мља ма 
Ис то ка и ни је про го нио ка то ли ке или про те стан те.112

Ипак, ди рек тан фи зич ки на ср тај на Цр кву пре тр пео је не у спех. Са 
не стан ком сва ке ору жа не и по ли тич ке опо зи ци је Ко му ни стич кој пар ти ји 
на кон Гра ђан ског ра та, Цр ква је оста ла је ди на зна чај на ан ти ко му ни стич ка 
сна га у зе мљи. За то су бољ ше ви ци би ли при ну ђе ни да по ве ду бор бу ко ја је 
има ла мно го ду бљи иде о ло шки са др жај – са др жај знат но со фи сти ци ра ни ји 
не го пре.

108 R us ska ia pravoslavnaia ts erkov' i  kommunisticheskoe gosudar stvo , 1917-1941, Moscow: Terra,  1996, p. 
69 (Р).
109 G u stavson , o p.  cit., p .  34.
110 A natoly  Latysh ev, „Pro vi esti besposhadnij Massovij Terror  Protiv Pop ov”, Argumenty i Fakty, 26, 1996 
(Р).
111 Rus ak, Pir Satany, o p.  cit.
112 Latyshe v, op. cit. 
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Ре кви зи ци ја Цр кве них дра го це но сти
На мај ском пле ну му пар ти је 1921. го ди не Ле њин је по др жао ре зо лу ци ју 

ко ја је по зи ва ла на за ме ну ре ли ги о зног по гле да на свет „хар мо нич ним ко му-
ни стич ким на уч ним си сте мом ко ји об у хва та и од го во ра на пи та ња на ко ја 
су се љач ке и рад нич ке ма се уза луд тра жи ле од го во ре у ре ли ги ји”. Ре зул тат је 
би ла су спен зи ја „ди ле тант ских” ан ти-ре ли ги о зних ко ми си ја (Ле њи нов из раз) 
ко је су до та да по сто ја ле, и њи хо ва за ме на Ко ми си јом за раз два ја ње Цр кве 
од др жа ве при По лит би роу, ко ја је под ру ко вод ством Је вре ји на Еми ли ја на 
Ја ро слав ског ра ди ла до 1929. го ди не и чи ји је очи гле дан циљ био уни ште ње 
сва ке ре ли ги је. О ва жно сти ко ју је ова ко ми си ја има ла у очи ма бољ ше ви ка 
ја сно све до чи из у зет на тај но ви тост ње них про то ко ла и то што су у ње ном 
ра ду, у овом или оном пе ри о ду, ак тив но уче ство ва ли сви нај ви ши пар тиј ски 
ли де ри. Стра те ги ју ко ми си је нај пре је од ре ђи вао ди рект но Ле њин, а ка сни је 
Ста љин.113

Ва жан аспект те стра те ги је би ла је так ти ка „за ва ди па вла дај”. Јер, ма да 
су на ста ви ли да при ме њу ју и фи зич ке ме то де, бољ ше ви ци су схва ти ли да та-
ко стра шан не при ја тељ ка кав је Цр ква не мо же да се са вла да са мо фи зич ким 
на па ди ма и да су нео п ход не фи ни је ме то де, укљу чу ју ћи ту и вр бо ва ње аге на та 
ме ђу све штен ством и ства ра ње рас ко ла у Цр кви. Та ко је већ у де цем бру 1920. 
Т. Сам со нов, на чел ник тај ног оде ље ња Че ке, по то њег КГБ-а, пи сао Дер жин-
ском: „Ко му ни зам и ре ли ги ја се ме ђу соб но ис кљу чу ју… Ни јед на ма ши не ри ја 
осим ове (тј. осим Че ке) не мо же да уни шти ти ре ли ги ју. У сво јим пла но ви ма 
де мо ра ли за ци је цр кве Че ка је сво ју па жњу не дав но фо ку си ра ла на  обич но 
све штен ство. Са мо пре ко њих, по мо ћу ду гог, ин тен зив ног и на пор ног ра да, 
мо ћи ће мо пот пу но да де мон ти ра мо и уни шти мо цр кву”.114 Исто га ме се ца Дер-
жин ски је пи сао Ла ци су: „Мо је ми шље ње је да се цр ква рас па да и ми тре ба да 
пот по мог не мо тај про цес, али ни по што не сме мо да је ре ге не ри ше мо у фор ми 
об но вљен ства. Ето због че га цр кве ном по ли ти ком раз је ди ња ва ња тре ба да се 
ба ви Че ка и ни ко дру ги. Зва нич ни и по лу зва нич ни од но си пар ти је са по по-
ви ма су не по жељ ни. Ми хо ће мо ко му ни зам, а не ре ли ги ју. Тај ма не вар мо же 
да оства ри са мо Че ка, са је ди ним ци љем де мо ра ли за ци је по по ва”.115

Та ко је 1921. го ди не, у про то ко лу тај ног оде ље ња Че ке, Троц ки раз ма-
трао пи та ње вр бо ва ња све штен ства за но вац, да би из ве шта ва ли о се би и о 
113 S. S av elyev, „Bog i  k omissary ”,  у:  Bessme rtny A.R.  and Filatov, S.B., Religia i  De mo kratia,  Moscow: 
 Progress, 1 993, pp. 164-216. 
114 Ц итирано у: Edward Radzin sk y,  Stalin ,  New Yor k: Doubl ed ay,  199 6. p. 244 .
115 Protojerej   Vla dislav Ci pi n, „ Ob novle nc hestvo. Raskol i ego Predistoria”, Pravos lavnaia  Besed a, 1994, 
N 3, p. 31 .
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дру ги ма у Цр кви, ка ко би се пред у пре ди ла ан ти-бољ ше вич ка про па ган да у 
ве зи, на при мер, са за тва ра њем ма на сти ра.116

Но, глад у По во лож ју 1921-1922. го ди не, ко ја је угро зи ла око 25 ми ли о-
на љу ди, пру жи ла је бољ ше ви ци ма пр ву при ли ку да на не су озбиљ ну ште ту 
Цр кви.

Сол же њи цин пи ше: „На кра ју гра ђан ског ра та, као ње го ва при род на по-
сле ди ца, у обла сти Вол ге на ста ла је не за пам ће на глад… В. Г. Ко ро лен ко нам у 
сво јим 'Пи сми ма Лу на чар ском' об ја шња ва пот пу ни пад Ру си је у си ро ма штво 
и глад епи де миј ских раз ме ра. То је био ре зул тат па да про дук тив но сти, ко ја је 
све де на на ну лу (јер су рад нич ке ру ке би ле за у зе те оруж јем) а та ко ђе и то га 
што су се ља ци до кра ја из гу би ли по ве ре ње и на ду да ће им би ти оста вљен 
ма кар нај ма њи део при но са. Јед но га да на не ко ће из ра чу на ти оне број не ва-
го не хра не ко ји су ме се ци ма од ла зи ли у Цар ску Не мач ку, пре ма усло ви ма 
Брест-Ли тов ског ми ров ног спо ра зу ма – из Ру си је ко јој је би ло ус кра ће но 
пра во про те ста, па чак и из обла сти ко је ће по том да по го ди глад, те је та ко 
Не мач ка на За па ду мо гла да се бо ри до кра ја.

По сто ја ла је ди рект на, не по сред на узроч но-по сле дич на ве за: се ља ци из 
По во лож ја је ли су сво ју де цу за то што су бољ ше ви ци на си лу пре у зе ли власт 
и иза зва ли гра ђан ски рат.

Али по ли тич ка ге ни јал ност са сто ји се у то ме да  се успех из ву че чак и 
из на род не не сре ће. Ро ђе на је бри љант на иде ја: нај зад, јед ним удар цем мо гу 
да се уба це три би ли јар ске ку гле. Не ка са да по по ви на хра не По во лож је! Јер, 
они су хри шћа ни, они су ве ли ко ду шни!

1) Ако од би ју – сву кри ви цу за глад сва ли ће мо на њих и уни шти ће мо 
Цр кву.

2) Ако при ста ну – по чи сти ће мо цр кве.
3) У сва ком слу ча ју, опет ће мо по пу ни ти на ше за ли хе де ви за и пле ме ни-

тих ме та ла.
Ова иде ја ве ро ват но је би ла ин спи ри са на де ли ма са ме Цр кве. Као што је 

по све до чио и па три јарх Ти хон, још у ав гу сту 1921, ка да се глад по ја ви ла, Цр ква 
је фор ми ра ла епар хиј ске и све ру ске ко ми те те за по моћ глад ни ма и за по че то је 
са при ку пља њем нов ца. Али до пу сти ти ди рект ну по моћ Цр кве глад ни ма зна-
чи ло би пот ко па ти дик та ту ру про ле та ри ја та. За то су ко ми те ти рас пу ште ни, а 
сред ства ко ја су они при ку пи ли кон фи ско ва на су и пре да та др жав ној бла гај ни. 
Па три јарх се та ко ђе обра ћао за по моћ Рим ском па пи и Кен тер бе риј ском над би-
ску пу, али је и због то га пре ко рен, јер са мо со вјет ска власт има пра во да сту па 
116 N. A .,  „Nye bo vr agom Tv oim tajn u  povy em...”,  Vestnik Ge rma nskoj Eparkhii Russkoj Pravo sl avnoj Ts er-
kvi za Granitsej, 1992,  no.  1, p. 17. Упо реди:  Gra bb e,  op. ci t., p. 4 2. 
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у пре го во ре са стран ци ма. И за и ста, че му то ли ка бу ка? Но ви не су пи са ле да 
власт има сва по треб на сред ства да се са ма из бо ри про тив гла ди.

У ме ђу вре ме ну, у обла сти Вол ге је ли су тра ву и ђо но ве ци пе ла, гри зли 
су до врат ни ке. И ко нач но, 27. де цем бра 1921. Пом гол, Др жав на ко ми си ја за 
по моћ глад ни ма пред ло жи ла је Цр кви да по мог не глад ни ма да ри ва њем цр кве-
них дра го це но сти – не свих, не го оних ко је не ма ју бо го слу жбе ну упо тре бу. 
Па три јарх је при стао. Пом гол је из дао ди рек ти ву: сви да ро ви мо ра ју би ти 
ис кљу чи во до бро вољ ни! Де вет на е стог фе бру а ра 1922. па три јарх је об ја вио 
па стир ску по сла ни цу, до пу шта ју ћи па ро хиј ским са ве ти ма да да ру ју пред ме те 
ко ји не ма ју ли тур гиј ску и бо го слу жбе ну на ме ну.

На тај на чин ствар је опет мо гла јед но став но да се све де на ком про мис 
ко ји би осла био во љу про ле та ри ја та, баш као што је би ло са Уста во твор ном 
скуп шти ном, или као што је још увек у свим бр бљи вим европ ским пар ла-
мен ти ма.

Од јед ном је си ну ла ми сао! И усле дио је де крет. Де крет Све ру ског Цен-
трал ног из вр шног ко ми те та од 26. фе бру а ра: 'Цр ква ма тре ба да бу ду од у зе те 
све дра го це но сти – за оне ко ји гла ду ју!'”117

Овај де крет је по ни штио до бро вољ ни ка рак тер да ва ња, док је све штен-
ство ста вио у по ло жај са у че сни ка у кра ђи све ти ња.

Да би раз ре шио не до у ми це вер них па три јарх је 28. фе бру а ра из дао сле-
де ћи указ: „Услед нео бич но те шких окол но сти до пу сти ли смо мо гућ ност 
жр тво ва ња цр кве них пред ме та ко ји ни су осве ће ни и не ма ју бо го слу жбе ну 
упо тре бу. И са да по зи ва мо вер на че да Цр кве на та кве жр тве, же ле ћи са мо 
јед но – да те жр тве бу ду ода зив ср ца ко је љу би на по тре бе бли жњег, и да 
пред ста вља ју ствар ну по моћ на шој бра ћи ко ја стра да ју. Али не мо же мо да 
до пу сти мо да се цр ква ма, чак ни у ви ду њи хо ве до бро вољ не жр тве, од у зи ма ју 
све ште ни пред ме ти чи ја је упо тре ба осим у бо го слу жбе не свр хе за бра ње на 
ка но ни ма и ка жња ва се као све то тат ство – за мир ја не од лу че њем од Цр кве, 
а за све ште но слу жи те ље – ли ша ва њем чи на (73. Апо стол ско пра ви ло, 10. 
пра ви ло Дво крат ног са бо ра)”.118

Ма да па три јарх ни је при стао на све зах те ве бољ ше ви ка, овај указ ипак 
пред ста вља пр ви ве ли ки усту пак ко ји је Цр ква учи ни ла со вјет ској вла сти.119 

117 Solzhenitsyn, Th e Gulag Ar ch ipelago, London: Fontana,   vol. 1, pp.  3 42 -344.
118 Gubonin, o p. cit. , p . 190;  quo te d i n „Much en iki Shuiskie”, Vestnik Russkogo  Khristia nskogo  D viz henia,  
17 0, II I- 1994, p.  182.
119  Један уступа к а н тихристу редовно дово ди до  дру гих. Так о је 24 .  фебруа ра  192 3. агент  Г ПУ Ја-
коб  Савлов ич Агранов при си лио патрија рха да  н ачини с ле де ћи усту пак по ов ом  питању .  „С а тач ке 
 гл едишта бољше вик а  – пише Н.  Кривова –  Тихон ов а  послан иц а од 28. фебруа ра 19 22.  била је правно 
го во рећи  мањкава,  је р је,  пре ма дек ре ту из  19 18. о  о двајању  Црк ве  од државе,  цр квена  им овина при-
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И ни ко дру ги до све ти ста рац Нек та ри је Оп тин ски ре као је: „Па три јарх 
је да кле дао на ре ђе ње да се из цр ка ва да ју све дра го це но сти, ме ђу тим, оне 
при па да ју Цр кви!”120 Ово је, као што ће мо ви де ти, до ве ло не са мо до пљач ке 
цр ка ва и смр ти мно гих све ште ни ка и вер них, не го та ко ђе, ин ди рект но, до 
по ја ве об но вљен ског рас ко ла.

Под ру ко вод ством Троц ког, али уз одо бре ње чи та вог По лит би роа (Ле-
њин, Мо ло тов, Ка ме њев и Ста љин), бољ ше ви ци су се да ли на по сао. По чет ком 
мар та Троц ки је фор ми рао „пот пу но тај ну” ко ми си ју за спро во ђе ње ре кви-
зи ци је, а 11. мар та је чла но ви ма По лит би роа пи сао: „Ова ко ми си ја тре ба у 
тај но сти да при пре ми исто вре ме но по ли тич ку, ор га ни за ци о ну и тех нич ку 
стра ну ства ри. Са мо од у зи ма ње дра го це но сти мо же по че ти већ у мар ту и 
да се окон ча у нај кра ћем ро ку… По на вљам: ова ко ми си ја је пот пу но тај на. 
Фор мал но, ре кви зи ци ја ће се у Мо скви од ви ја ти под ди рект ном упра вом 
Цен трал ног ко ми те та Пом го ла… Исто вре ме но, чи та ва на ша стра те ги ја мо-
ра би ти усме ре на на ства ра ње рас ко ла ме ђу кли ром у ве зи са кон крет ним 
пи та њем од у зи ма ња дра го це но сти из цр ка ва. По што је то вру ће пи та ње, онај 
део све штен ства ко ји по др жи и по мог не ре кви зи ци ју не ће ви ше мо ћи да се 
вра ти у кли ку па три јар ха Ти хо на. За то пред ла жем да блок са ста вљен од тог 
де ла све штен ства при вре ме но бу де при мљен у Пом гол, на ро чи то за то што 
је нео п ход но да се от кло ни би ло ка ква сум ња и не до у ми ца у по гле ду то га да 
ли ће од у зе те дра го це но сти би ти упо тре бље не за по тре бе глад них”.121

Три на е стог мар та По лит би ро је при хва тио пред лог Троц ког. „Не са мо то 
– пи ше Гри го ри је Ра вич - ко ми си ја је на ре ди ла да се по сту па са мак си мал ном 
окрут но шћу и да се ни пред чим не ста је, укљу чу ју ћи ту ег зе ку ци је на ли цу 
ме ста (тј. без ис тра ге и су ђе ња), уз по зи ва ње, у слу ча ју по тре бе, спе ци јал них 
(чи тај: ка зне них) је ди ни ца Цр ве не ар ми је, уз упо тре бу ва тре за раз би ја ње 

пала држав и и  п роглашена ј е з а држа вн у  башти ну. Но,  Ти хон је по сведочио да  у Ц рквеним кан онима 
 нем а упут ст ава за  случа ј д а се др жав на вл аст т ок ом  народн их немира  о бра ти  цркве ним  власт им а 
ради  договор а у  вези  са конфискацијо м  црквен е  и мовин е, мад а је  нарав но  до бро знао  да вред но сти 
одуз ете Цр кви неће бит и  коришћене  за  помоћ г ладним а. И поред то га, о н ј е и зјави о да  со вј етска 
вла да  треба  да  се обр ат и  па тријарху  ради дог овора о оду зимањ у и мовин а.  Бољшевици ма  је  по шло за 
 рук ом да  сли чн у потв рд у  д оби ју и  од  патрија рх ов ог  најбли жег сарадник а, арх и епи скопа  Никанд ра  
(Ф еноменова) .
Т ако  је ГПУ д обио изузетно важно сведоча нс тв о од п атријар ха, у см и сл у  да је  он  био крив  з а издавање 
 ап ела  у ве зи  са одузи ма њем цркве них  вредно сти и  да кори шће ње  црквен их  в редност и за  потребе  
глад них није п ред ставља ло  с ветогрђе и није би ло у супротности са црк веним канонима ”  (V last' i Tse-
rko v' v 1922-1925gg., Moscow, 1997; цитир ано  у: S.  G olubtso v,  o p.  cit.,  pp.  pp. 15 1-1 52). 
120 Matush ka  Evgen ia Grig o rievna  R ymarenko , „Remembr an ces of  Optina Staretz Hieroschem amonk 
Nektary”, Orthodox Life, vol. 36, no . 3,  Ma y-June,  1986,  p. 39.
121 Op  cit ., pp. 1 84-85. Види та ко ђе: Gregory R av ich, „Og ra bl en n ij Khristos, ili brillianty dlya d iktatury 
proletariata”, Chas-Pik, no. 18, p. 2 4.
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де мон стра ци ја, уз при ме ну тор ту ре то ком ис тра ге и сл. Чла но ви Ко ми си је, 
осим Троц ког, би ли су Са про нов, Ун шлихт, Ме двед и Са мој лов-Зе мљач ка. 
Ко ми си ја је бу квал но као ура ган про шла Ру си јом, пу сто ше ћи све што јој се 
на ђе на пу ту”.122

Уско ро су от по че ли су ко би са вер ни ма ко ји су се су прот ста вља ли кон фи-
ска ци ји цр кве них дра го це но сти. У зва нич ној штам пи са оп ште но је о 1.414 
слу ча је ва та квих су ко ба. Пр ви су коб до го дио се у гра ду Шу је 15 мар та. Пет 
хри шћа на би ло је уби је но а пет на ест ра ње но, због че га је по кре нут про цес на 
ко ме су осу ђе ни и ка жње ни два све ште ни ка и је дан мир ја нин. Из ме ђу 1921. и 
1923. ши ром зе мље уби јен је 2.691 све ште ник, 1.962 мо на ха, 3.447 мо на хи ња 
и не по знат број вер них под из го во ром да су се су прот ста вља ли од у зи ма њу 
цр кве них дра го це но сти.123

Де ве тог мар та Ле њин је По лит би роу упу тио ду гач ко пи смо са на зна ком 
„Стро го по вер љи во. Не пра ви ти ко пи је”: „Упра во са да и са мо са да, ка да 
по сто ји љу до ждер ство и ка да у зо на ма ко је је по го ди ла глад по крај пу те ва 
ле же сто ти не, ако не и хи ља де ле ше ва, ми мо же мо (и за то мо ра мо) спро ве сти 
од у зи ма ње цр кве них дра го це но сти са фа на тич ном и не ми ло срд ном енер гич-
но шћу, не окле ва ју ћи да угу ши мо би ло ко ји об лик от по ра… Упра во са да, 
и са мо са да, огром на ве ћи на се љач ких ма са или ће нам пру жи ти по др шку, 
или ма кар не ће би ти у ста њу да пру жи иоле озбиљ ни ју по др шку они ма ко ји 
мо гу и хо ће да по ку ша ју да се су прот ста ве со вјет ском де кре ту. У нај кра ћем 
мо гу ћем вре ме ну ми мо ра мо да кон фи ску је мо оно ли ко ко ли ко се мо же, да 
би смо се би обез бе ди ли фонд од не ко ли ко сто ти на ми ли о на ру ба ља… Без тог 
фон да пот пу но је не за ми слив би ло ка кав др жав ни по сао уоп ште, ни ти, по себ-
но, од бра на на ших по зи ци ја у Же не ви… Са да нам је обез бе ђе на по бе да над 
ре ак ци о нар ним све штен ством… Упра во са да мо ра мо да по ве де мо од луч но и 
не ми ло срд но бор бу про тив цр но-стот нич ког све штен ства и да та ко же сто ко 
угу ши мо ње гов от пор, да то не за бо ра ве у на ред них не ко ли ко де це ни ја… Што 
ви ше пред став ни ка ре ак ци о нар не бур жо а зи је и ре ак ци о нар ног све штен ства 
нам по ђе за ру ком да тим по во дом стре ља мо, то бо ље”.124

122 R avich,  o p.  cit. ,  pp .24 -25.
123 I bid.,  p.  26. Пре ма  другим п ода цима анти-црк вен а  кампања к оштала  је живота  28 епи скопа, 1 ,215 
с вештеника и  ук упно п ре ко 8,000 људи (Pipes, Russia under th e Bols hevik  Re gime, 1 91 9-1924, o p. cit., p. 
3 55). Према  тре ћем извору,  уб ијено је  пр еко  10,000  верних (V.  Petrenko, „Sv. Patriarkh Vserossijskij 
 Tikhon”,  Vestn ik  I.P.Ts. ,  N  1 (11), 1998, p. 27.
124 L en in , Polnoe S obranie  So chineni j,  vo l.  45, p.  66 6, цитирано у: Vestnik Rus sko go Khristianskogo 
Dvizhenia,  no. 94,  pp. 54-60,  Regels on, op. cit ., p. 314,  и: Richard Pi pes  Th e Unknown Lenin, New Haven  a nd  
Londo n: Yale Uni versit y  Press, 19 96, p . 134.  Волкогон ов каж е  да ј е вид ео  до кумент у  коме  Л ењин траж и 
д а  буде  св ако дневно  и нф ормисан о томе колико је свештени ка погубљено  (Liter ator, August 3 1, 1990, 
p.  4, у : Pip es, Th e Unknown  Lenin ,  p. 11,  note) .
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Ипак, што се ти че па три јар ха, Ле њин је ре као: „Ја ми слим да је за нас 
це лис ход ни је да са мог па три јар ха Ти хо на не ди ра мо, ма да он не сум њи во 
пред во ди чи та ву ту по бу ну ро бо вла сни ка. У ве зи са њим тре ба из да ти тај ну 
ди рек ти ву ГПУ да се сви кон так ти те осо бе па жљи во и са ве сно над гле да ју и 
раз от кри ва ју, на ро чи то у овом тре нут ку…”

Ле њин је од Троц ког тра жио да упра вља кам па њом про тив Цр кве; „али он 
ни ка да и ни у ка квим окол но сти ма не тре ба (о тој те ми) да го во ри у штам пи, 
или јав но, на би ло ко ји дру ги на чин”. Ово сто га, ка ко прет по ста вља Ри чард 
Пајпс, „да би се из бе гле гла си не да је кам па ња би ла је вреј ска за ве ра про тив 
хри шћан ства”125, по што је Троц ки био Је вре јин.

Осим то га што је ста јао на че лу тај не ко ми си је за ре кви зи ци ју дра го це-
но сти, Троц ки је пред во дио и ко ми си ју за њи хо ву нов ча ну ре а ли за ци ју. У 
сво јој бе ле шци од 23. мар та, из ло же ној на за се да њу те ко ми си је, на пи сао 
је: „За нас је ва жни је да до би је мо 50 ми ли о на то ком 1922-1923. за од ре ђе ну 
ко ли чи ну дра го це но сти, не го да се на да мо да ће мо до би ти 75 ми ли о на 1923-
1924. Успех про ле тер ске ре во лу ци је са мо у јед ној од ве ћих европ ских зе ма ља 
до не ће крај тр го ва ња дра го це но сти ма… За кљу чак: мо ра мо пред у зе ти ко ра ке 
што је пре мо гу ће…”126

Ако је основ ни мо тив бољ ше ви ка у овој ства ри би ло при ба вља ње нов-
ца за чи сто по ли тич ке по тре бе, он да су до жи ве ли те жак не у спех – про да ја 
цр кве них дра го це но сти до не ла је тек око 1,5 ми ли он до ла ра127, док Бу ха рин 
при зна је да је по тро шио ско ро 14 ми ли о на до ла ра за про па ган ду то ком гла ди 
у По во лож ју.128 У сва ком слу ча ју бољ ше ви ци су у сво јим ру ка ма већ има ли 
дра го ка ме ње ру ске Цар ске кру не вред но ми ли јар ду злат них ру ба ља и дра го 
ка ме ње из му зе ја у Кре мљу, вред но 300 ми ли о на злат них ру ба ља – да ле ко 
ви ше од тр жи шне вред но сти цр кве них дра го це но сти.129 

 Ово  није бил о  први пут  да је Лењ ин пок аз ао  своју крво жедност у одн ос у на Цркву. У  једн ом  
н аређењу од  1 .  маја 1919,  оз наченом као  „строго повр љ иво ” и адресираном  на  Держинског ,  он  каже 
 да  је „неопходно д а  се са с веш те нством  и религ ијом з ав рши што је  пре м ог ућ е.   Св ештениц и  тр еба 
да  буду хапш ен и као  к он тра -револуц ионари и саботе ри , тре ба их убиј ати нем илосрдно  и св уда .  И 
што  је  могуће  више њ их. Цркв е тре ба  д а  буду зат вор ен е. Црквен е  зграде треба  д а буду за пе чаћене и 
претворен е у складишта” (u: „Dokumenty svidetel's tvuyut”, Ves tnik I. P.Ts., N 3 (17), 1999, p.  76 .
125 Pipes, Th e Unknown Lenin , o p. cit.,  p.  155. Волк ог он ов (op .  cit., p. 380) прихвата то мишљ ење.
126 „Much en ik i Shu is kiye” ,  op. cit ., p.  19 0 .
127 П ре ма дру гим по дацима између четири и десет м илион а д олара . Види:  P ip es, op. cit., p. 
355. За остале подат ке  види: Волкогоно в,  op . cit., p. 3 81 .  Rukh  (N  34, No vember 4, 1996 )  и звештав а 
да с у  бољшевици добил и „про фит” од 2,5 мили она  з латних  р убаља,  а  за то време  убили су 40,000 
 свештеника, ђакона и монаха ( u: Vest nik I.P . Ts. (O de ssa), N 1,  1997, p. 45).
128  Richard Joseph Co oke, Religion in Russia and  the Soviets, p. 149.
129 Pip es, op. cit., p. 355.
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Али ако је њи хов глав ни мо тив за пра во био да уни ште Цр кву, он да су 
и ту до жи ве ли не у спех – Цр ква је из овог ва тре ног ис ку ше ња иза шла чак ду-
хов но ја ча. Крв му че ни ка од мах је по че ла да до но си пло до ве у ви ду хи ља да 
прет ход но рав но ду шних хри шћа на ко ји су по че ли да се вра ћа ју у Цр кву.

Ипак, кри за је пру жи ла злат ну шан су уну тра шњим не при ја те љи ма цр кве 
– је ре ти ци ма об но вљен ци ма.

Об но вљен ски пре врат (1)
Иде ја да се на пра ви рас кол у цр кве ној је рар хи ји по ја ви ла се из гле да 1921. 

го ди не код Лу на чар ског, ко ји се још од по чет ка пр ве де це ни је два де се тог ве ка 
ба вио раз ви ја њем суп тил ни јег, фи зич ки ма ње кон фрон ти ра ју ћег при сту па 
про бле му ис ко ре њи ва ња ре ли ги је.130 За тим је ову те му по но во по кре нуо 
Троц ки по чет ком 1922.131

То да су бољ ше ви ци пла ни ра ли да ис ко ри сте уну тра шње не при ја те ље 
Цр кве исто вре ме но са по ја ча ва њем спо ља шњег при ти ска на њу, кроз кон фи-
ска ци ју ње них дра го це но сти, ја сно је из про јек та ко ји је Троц ки пред ста вио 
на за се да њу По лит би роа од 20. мар та / 2. апри ла, ко ме су при су ство ва ли Ка-
ме њев, Ста љин и Мо ло тов. Ту се ка же: „Аги та ци ја не тре ба да бу де по ве за на 
са бор бом про тив ре ли ги је и цр кве, не го тре ба у пот пу но сти да бу де усме ре на 
на по моћ глад ни ма” (тач ка 5); „Ми тре ба да пре у зме мо од луч ну ини ци ја ти ву 
у ства ра њу рас ко ла ме ђу све штен ством”, узи ма ју ћи „под за шти ту др жав не 
вла сти” све ште ни ке ко ји јав но да ју по др шку ме ра ма што их пред у зи ма ју со-
вјет ске вла сти (тач ка 6); „На ша аги та ци ја и аги та ци ја све штен ства ло јал ног 
на ма ни у ком слу ча ју не тре ба да се ме ша ју”, али ко му ни сти тре ба да бу ду у 
ве зи са „зна чај ним де лом све штен ства” ко ји исту па про тив не чо веч но сти и 
по хле пе „цр кве них пр ва ка” (тач ка 7); шпи ју на жа је нео п ход на „да би би ло 
за га ран то ва но пот пу но по зна ва ње све га што се до га ђа у раз ли чи тим гру па-
ма све штен ства, ве ру ју ћих, итд.” (тач ка 8); пи та ње тре ба да бу де пра вил но 
фор му ли са но: „Нај бо ље је за по че ти са не ком цр квом ко јом ру ко во де ло јал ни 
све ште ни ци, а ако та ква цр ква не по сто ји, он да са нај зна чај ни јом цр квом, 
по сле бри жљи ве при пре ме” (тач ка 9); „Пред став ни ци ма ло јал ног све штен-
ства тре ба да бу де до пу ште но да се ре ги стру ју у про вин ци ја ма и у цен тру, 
на кон што ста нов ни штво бу де до бро ин фор ми са но о то ме да ће они има ти 
све мо гућ но сти да про ве ре ка ко ни је дан део цр кве ног бла га не иде ниг де дру-
где не го за по моћ глад ни ма” (тач ка 13). За пра во, пре ма тај ном упут ству све 

130 Pipes, op. cit., p . 338.
131 Pipe s, op. cit., p. 359.
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цр кве не дра го це но сти, од у зе те од „не при ја те ља со вјет ске вла сти”, мо ра ле су 
би ти пре да те не Пом го лу и глад ни ма, не го Фи нан сиј ској упра ви ОГ ПУ.132

Бољ ше ви ци су сма тра ли да ће им мо дер ни стич ка или „об но вљен ска” 
стру ја у Ру ској Цр кви при ба ви ти „ло јал но” све штен ство. Већ у ре во лу ци-
о нар ним го ди на ма, 1905. и 1917, бу ду ћи об но вљен ци су по ди за ли гла ве са 
ду гач ким спи ском зах те ва за мо дер ни стич ким ре фор ма ма у Цр кви. А у мар ту 
1918. про фе сор Ти тли нов, ко ји је ка сни је по стао је дан од глав них иде о ло га 
об но вљен ства, осно вао је у Пе тро гра ду но ви не ко је су кри ти ко ва ле па три-
јар хо во ана те ми са ње со вјет ских вла сти.133

Но, да би пре у зе ли власт у Цр кви, за ве ре ни ци су мо ра ли да са че ка ју 
до про ле ћа 1922. го ди не, ка да су се и па три јарх Ти хон и ми тро по лит Ве ни-
ја мин Пе тро град ски на шли у за тво ру у ве зи са кон фи ска ци јом цр кве них 
дра го це но сти.

Ду хов ни ни во об но вље на ца, или „Жи ве цр кве”, ка ко се зва ла њи хо ва 
глав на фрак ци ја, мо же се про це ни ти на осно ву ка ри је ре њи хо вог мо жда 
нај у ме ре ни јег ли де ра, епи ско па Ан то ни на (Гра нов ског). У ре во лу ци ји 1905. 
го ди не он је био та кав трн у оку Цр кве да га је све ти Си нод пен зи о ни сао. Он 
је по том од био да по ми ње Ца ре во име на Бо жан ским слу жба ма, а 1907. је 
чак цар ски ре жим про гла сио за са тан ски. Го ди не 1921. па три јарх Ти хон га је 
по но во пен зи о ни сао због са мо вољ ног уво ђе ња но во та ри ја у бо го слу же њи ма. 
А 1922. он је при хва тио по зив со вјет ских вла сти да по ста не члан Пом го ла. 
Исте го ди не по ја вио се као све док вла де на су ђе њу пе де сет че тво ри ци шуј ских 
хри шћа на ко ји су пру жи ли от пор од у зи ма њу цр кве них дра го це но сти.

Но, чак је и Гра нов ски сво је дру го ве-за ве ре ни ке ока рак те ри сао као „от-
пад Пра во слав не Цр кве”, по бу ње не вла сто љу би ве све ште ни ке ко ји сле де сво је 
кла сне ин те ре се про тив ар хи је ре ја и мо на ха.134 И за и ста, ово ан ти мо на шко 
рас по ло же ње, за јед но са њи хо вом со ци ја ли стич ком ори јен та ци јом, пред ста-
вља ло је глав ну ка рак те ри сти ку об но вље на ца – отац Ге ор ги је Фло ров ски 
на звао их је „про те стан ти ма ис точ ног об ре да”.135 Та ко на при мер Ти тли нов 
је пи сао да је глав ни за да так „Жи ве цр кве” био „да цр кве ни жи вот осло бо ди 
од ути ца ја мо на шког епи ско па та и да упра вља ње цр кве ним по сло ви ма пре да 
у ру ке бе лом (же ње ном) све штен ству”.136

132 N. A., „Nye bo v ragom Tvoim tajnu povyem. ..”, op. cit. ,  p. 17.
133 Gr abb e, op. c it., p. 32.
134 Jane S wa n, A Biogr aph y o f Patriarch Tikhon, Holy  Tr inity M onastery, J ord a nville, N.Y., 1 964, p. 62; Le-
vitin-Shav ro v, у:  P ospielovsky, Th e Rus si an Church under t he  Soviet  Re gime, 1917-1982, Crestwood, N.Y.: St. 
Vlad im ir 's Sem inary  Pre s s, 1982, vol. I , pp. 55, 54.
135 Citirano prema: Po sp ie lovsky, Th  e Russian Church, op. cit.  p.  45.
136 Ci ti ran o  u: Grabbe, o p.  cit., p. 5.
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Та ко је со вјет ска власт оправ да ла сво ја оче ки ва ња, ако ни у че му дру гом, 
он да, по ре чи ма Е. Ло пе шан ске, у по гле ду „уну тра шњих про тив реч но сти” 
и „кла сне бор бе”, ко ја, пре ма марк си стич кој иде о ло ги ји, мо ра да се по ја ви 
сву да, па и у Цр кви – из ме ђу цр ног и бе лог све штен ства, из ме ђу ар хи је ре ја 
и све штен ства, по во дом цр кве них при хо да”.137

Пр ви хи ци у тој бор би ис па ље ни су у Пе тро гра ду, ко ји је био бе дем об-
но вљен ства, баш као и бољ ше вич ке ре во лу ци је. Пре ма Ле ви ти ну и Ша вро ву 
ини ци ја ти ва је по те кла од пе тро град ског пар тиј ског во ђе Зи но вје ва, ко ји је 
про то је ре ју Алек сан дру Ва ве ден ском су ге ри сао да би ње го ва гру па мо гла да 
бу де по год на за мо гу ћи кон кор дат из ме ђу др жа ве и Цр кве. Та да се Ва ве ден ски 
удру жио са про то је ре јем Вла ди ми ром Кра сниц ким и епи ско пом Ан то ни ном 
(Гра нов ским) у за ве ри око свр га ва ња па три јар ха.

У то вре ме на че лу па три јар шиј ске цр кве у Пе тро гра ду ста јао је ми тро-
по лит Ве ни ја мин, ко ји је по сти гао спо ра зум са ло кал ним вла сти ма у ве зи са 
до бро вољ ном пре да јом цр кве них дра го це но сти. Ове вла сти очи глед но још 
ни су схва та ле да пра ви циљ со вјет ског де кре та ни је био по моћ глад ни ма, не-
го уни ште ње Цр кве. На кон са ве то ва ња са цен трал ним вла сти ма у Мо скви, 
пе тро град ске вла сти су из не ве ри ле свој спо ра зум са ми тро по ли том.138

Он да се 24. мар та у „Пе тро град ској прав ди” по ја ви ло пи смо ко је су пот пи-
са ла два на е сто ри ца љу ди, укљу чу ју ћи и бу ду ће об но вљен ске ли де ре Кра сниц-
ког, Ва ве ден ског, Бел ко ва, Бо јар ског и оста ле. У ње му су они бра ни ли ме ре пред-
у зе те од стра не со вјет ске вла де и дис тан ци ра ли су се од остат ка све штен ства. 
А по ме ну ти оста так све штен ства је на пи смо ре а го вао вр ло не га тив но, и то на 
са бо ру то ком ко га је Ва ве ден ски одр жао др зак и пре те ћи го вор.

Ипак, ми тро по лит је ус пео да сми ри стра сти, та ко да је би ло од лу че но да 
се сту пи у но ве пре го во ре са вла сти ма, а во ђе ње тих пре го во ра по ве ре но је 
Ва ве ден ском и Бо јар ском. Они су на ста ви ли да тра же спо ра зум пре ма ко ме 
би пре о ста ли део цр кве них дра го це но сти би ло мо гу ће за ме ни ти за но вац 
или дру ге ства ри.

По што су због то га сте кли из ве сно по ве ре ње и учвр сти ли од но се са со-
вјет ским вла сти ма, гру па об но вље на ца при сту пи ла је пре у зи ма њу  вла сти 
у чи та вој Цр кви, ис ко ри стив ши же сто ке не при ли ке ко је је па три јарх имао 
у Мо скви. 

137 E. L., Ep is kopy-Ispovedn iki, S an  Fr ancis co,  1 971, p. 68 .  8. ок то бра 192 2. Ту чков изве шт ав а Политбиро : 
„По  питању  Ти хона. Група  која је ф ормиран а, т зв. Жива црква,  састој и  се углавн ом  о д „бел ог св еш-
тенств а”;  т о нам да је  прилику да  из азовем о свађ у  из међу свешт ени ка и  епи ск опа , као в ој ника  против 
г енерала , је р постоји н еп ријатељс тв о  из међу  бе ло г  и црног  све ште нс тва. Ми  р ад имо на  из ба цивању  
Тихоно ва ца  из патријаршије и парохија” ( Citirano prema: Volkogonov, op .  cit., p. 382).
138 Grabbe,  op.  cit., pp. 31, 32.
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Јер, осим то га што је од 19. мар та жи вео у кућ ном при тво ру, па три јарх је 
био по зван као све док од бра не на су ђе ње 54 мо сков ских хри шћа на. Тру де ћи 
се да спа се оп ту же не, он је сву од го вор ност пре у зео на се бе. На јед ном од 
за се да ња из ра зио је су шти ну од но са из ме ђу Цр кве и др жа ве.

Пред се да ва ју ћи су ди ја је ре као:
„Да ли др жав не за ко не сма тра те оба ве зним за се бе или не?”
Па три јарх је од го во рио:
„Да, при зна јем их, уко ли ко они не про тив ре че пра ви ли ма по бо жно-

сти.”
Сол же њи цин ко мен та ри ше: „Ех, да су сви од го ва ра ли та ко! Чи та ва на ша 

исто ри ја би ла би дру га чи ја”.139

Па ипак, па три јар хо ве ре чи пред ста вља ле су из ра зи то сла бље ње ње го вих 
ста во ва пре ма со вјет ској вла сти у по ре ђе њу са ап со лут но не по мир љи вом 
по зи ци јом ко ју су он и Са бор за у зе ли 1917-18, јер су под ра зу ме ва ле да је 
со вјет ска власт ле ги тим на, пре Ће са ре ва не го ан ти хри сто ва… То кри тич но 
пи та ње оста ло је за Ру ску Цр кву од фун да мен тал не ва жно сти све до да на-
шњег да на, под нео со вјет ским ре жи мом Пу ти на.

Пр ви ин стинкт Ру ске Цр кве пред со вјет ском вла шћу, она кав ка кав се 
ма ни фе сто вао на Са бо ру 1917-18, ни ка да се ни је уга сио ме ђу ру ским хри-
шћа ни ма. Он је на ста вио да се по ка зу је ка ко у зе мљи та ко и у ино стран ству 
(на при мер, на Пр вом Све за гра нич ном Са бо ру Ру ске За гра нич не Цр кве у 
Срем ским Кар лов ци ма 1921), и ка ко у пр вим та ко и у ка сни јим де це ни ја ма 
со вјет ске вла сти (на при мер, ме ђу хри шћа ни ма „бес па спорт ни ци ма” Ка та-
комб не Цр кве). Ипак, убр зо је био убла жен, јер је оства ре ње та ко пот пу ног 
од би ја ња со вјет ске вла сти на ши ро кој осно ви мо гло би ти одр жа но је ди но 
ра том – а, на кон по ра за Бе лих ар ми ја у Гра ђан ском ра ту, ни је ви ше би ло сна-
га ко је би на ста ви ле бор бу про тив бољ ше ви ка.

Сто га је од по чет ка два де се тих го ди на ме ђу хри шћа ни ма Ти хо нов ци ма 
по чео да се по ја вљу је но ви став пре ма со вјет ској вла сти: ло јал ност пре ма њој 
као по ли тич кој ин сти ту ци ји („јер је сва ка власт од Бо га”) и при хва та ње оних 
ње них за ко на ко ји мо гу да се про ту ма че у при лог Цр кве (на при мер, за кон 
о одва ја њу Цр кве и др жа ве), уз од ба ци ва ње ње них ате и стич ких по гле да на 
свет (ко је су об но вљен ци, на про тив, ве ћим де лом при хва та ли). У су шти ни, 
овај но ви при ступ под ра зу ме вао је при хва та ње чи ње ни це да со вјет ска др жа-
ва ни је ан ти христ као што су ја сно из ја ви ли По ме сни Са бор из 1917-18. и 
Ру ска За гра нич на Цр ква, не го ће сар, у прин ци пу ни шта го ри од ће са ра древ-
ног Ри ма, ко ме при па да ће са ре во. Овај при ступ под ра зу ме вао је тврд њу да 
139 Gubonin, op.cit.,  p.  198; Solzhenitsyn, op. cit., vol. 1, p. 348.
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је мо гу ће, у Со вјет ском Са ве зу као и у древ ном Ри му, по ву ћи ја сну ли ни ју 
из ме ђу по ли ти ке и ре ли ги је.

Али по ка за ло се да је у прак си мно го те же по ву ћи ту ли ни ју не го у 
те о ри ји. Јер за ра не бољ ше ви ке та ква ли ни ја по де ле у сва ком слу ча ју ни је 
по сто ја ла; за њих је све би ло иде о ло шки, све је мо ра ло да бу де у скла ду са 
њи хо вом иде о ло ги јом, ни је би ло про сто ра за не сла га ње, ни је би ло при ват не 
сфе ре у ко ју др жа ва и ње на иде о ло ги ја не ма ју при сту па.

Та ко, за раз ли ку од ве ћи не рим ских им пе ра то ра ко ји су хри шћа ни ма 
до пу шта ли да уре ђу ју соп стве ни жи вот на свој на чин све док су по ка зи ва ли 
ло јал ност др жа ви, бољ ше ви ци су ин си сти ра ли на на ме та њу соп стве них ста-
во ва хри шћа ни ма у свим сфе ра ма: у по ро дич ном жи во ту (са мо гра ђан ски 
брак, раз вод на зах тев, де ца шпи ју ни ра ју ро ди те ље), у обра зо ва њу (оба ве зан 
марк си зам), у еко но ми ји (де ку ла ки за ци ја, ко лек ти ви за ци ја), у вој ној слу-
жби (за кле тва вер но сти Ле њи ну), у на у ци (ди ја лек тич ки ма те ри ја ли зам), у 
умет но сти (со ци ја ли стич ки ре а ли зам) и у ре ли ги ји (од у зи ма ње цр кве них 
дра го це но сти, ре ги стра ци ја, по ми ња ње вла сти на Ли тур ги ји, из ве шта ва ње 
о ис по ве сти ма од стра не све штен ства). От пор би ло ко ме од ових зах те ва био 
је сма тран за „ан ти со вјет ско по на ша ње”, тј. за по ли тич ку не ло јал ност. Сто га 
ни је вре де ло да не ко из ја вљу је по ли тич ку ло јал ност ре жи му ако је од био да 
при хва ти ма кар је дан од ових зах те ва. Пре ма со вјет ском схва та њу ре чи ко ји 
сав за кон одр жи а са гре ши у јед но ме, крив је за све (Јак. 2,10), та ква осо ба 
би ла је на род ни не при ја тељ.

Ка да се то има у ви ду, ни је из не на ђу ју ће што су мно ги хри шћа ни до шли 
до за кључ ка да се та ко да ље не мо же и да би са мо рал не тач ке гле ди шта би ло 
мно го из гу бље но ако би се при хва тио ре жим ко ји по ста вља та кве не мо гу ће 
зах те ве, јер ка зна би би ла иста без об зи ра на то да ли не ко из ја ви сво ју ло-
јал ност том ре жи му или не. А ако је то под ра зу ме ва ло жи вот из ван за ко на, 
он да не ка бу де… 

Но, пут пот пу ног од ба ци ва ња со вјет ске др жа ве под ра зу ме вао је огром ну 
хра брост, сна гу и са мо по жр тво ва ност, не са мо лич ну, не го (што је мно го те же) 
и сво је по ро ди це или па стве. Сто га ни је чу до што је већ то ком Гра ђан ског ра та 
Цр ква по че ла да убла жа ва сво ју ан ти со вјет ску ре то ри ку и још јед ном по ку-
ша ла да по ву че гра нич ну ли ни ју из ме ђу по ли ти ке и ре ли ги је. То је оно што је 
па три јарх Ти хон по ку ша вао да учи ни у ка сни јим го ди на ма сво га па три јар хо ва-
ња – уз, мо же се ре ћи, са мо де ли мич ни успех. Та ко ње го ва од лу ка из 1922. да 
бољ ше ви ци ма до пу сти од у зи ма ње не ких, али не свих цр кве них дра го це но сти, 
ни је по мо гла глад ни ма у По во лож ју као што се оче ки ва ло, не го је до ве ла до 
мно гих су ко ба из ме ђу вер них и вла сти и до смр ти мно гих вер них.
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Од лу ка да се пре го ва ра и да се иде на ком про мис са бољ ше ви ци ма до не-
ла је Цр кви са мо смут њу и по де лу. Та ко је на де сном кри лу Цр кве би ло оних, 
као ар хи е пи скоп Те о дор Во ло ко лам ски, ко ји су ми сли ли да је па три јарх већ 
оти шао пре да ле ко, док су на ле вом кри лу не ки, по пут ар хи е пи ско па Ила ри-
о на Ве реј ског, тра жи ли да се иде још да ље.

Основ ни про блем био је тај, што су ком про ми си увек би ли јед но стра ни; 
бољ ше ви ци су увек узи ма ли, а ни ка да ни су да ва ли; њи хов циљ ни је би ла 
мир на ко ег зи стен ци ја, не го пот пу но по ко ра ва ње Цр кве. Да кле, ка ко по ка зу-
је „Пи смо из Ру си је” мно го го ди на ка сни је: „Не ма ко ри сти од ма не ври са ња: 
ми не ма мо шта да чу ва мо осим Бо жи јег. Јер ће са ре во је увек по ве за но са 
га ше њем Ду ха…”.140

Ипак, Па три јар ши ја је под па три јар хом Ти хо ном и ње го вим на след ни-
ком, ми тро по ли том Пе тром, оста ла пра во слав на из два глав на раз ло га: пр во, 
јер цр кве не во ђе ни су жр тво ва ле жи во те хри шћа на ра ди соп стве не без бед но-
сти или без бед но сти цр кве не ор га ни за ци је; и дру го, иако је со вјет ски ре жим 
за пра во сма тран пре за ће са рев не го за фа ра о нов, ни су чи ње ни да љи уступ ци 
у по гле ду при хва та ња ко му ни стич ке иде о ло ги је. 

Ру ска Цр ква у ег зи лу
Да би смо схва ти ли да љи раз вој за ве ре про тив Па три јар ха, тре ба да се 

окре не мо исто ри ји оног де ла Цр кве ко ји се на шао у ра се ја њу.
Ф. Тра сков ски пи ше: „Део Ру ске Пра во слав не Цр кве ко ји се на ла зио у 

ино стран ству имао је већ при лич но ду гу исто ри ју пре но што је фор ми ра на 
РПЦЗ (Ру ска Пра во слав на Цр ква – За гра нич на). У За пад ној Евро пи ру ски пра-
во слав ни хра мо ви по ди за ни су, по чев од XVI II ве ка, при ру ским ам ба са да ма 
и на све тим ме сти ма ко ја су Ру си че сто по се ћи ва ли пу ту ју ћи у ино стран ство. 
На Ис то ку, за хва љу ју ћи ми си о нар ској де лат но сти Ру ске Пра во слав не Цр кве, 
осно ва не су ми си је у Ки ни и Ја па ну, од ко јих су ка сни је на ста ле епар хи је, као и 
ми си ја у Је ру са ли му. Ши ре ње Пра во сла вља на Аља сци и у Се вер ној Аме ри ци 
та ко ђе је до ве ло до ства ра ња епар хи ја. У 'Ак ту о са зи ва њу За гра нич ног Са бо ра 
Ру ске Пра во слав не Цр кве' спо ме ну то је да је 1921. го ди не по сто ја ло пет на ест 
за гра нич них окру га ко ји су има ли ру ске епи ско пе, и че тр на ест под руч ја у 
ко ји ма су се на ла зи ле ру ске пра во слав не па ро хи је, али ни је би ло епи ско па. 
У окру ге су спа да ли: Се вер на Аме ри ка, Ја пан, Ки на, Фин ска, Есто ни ја, Ле то-
ни ја, Ли тва ни ја, Пољ ска, Не мач ка, Фран цу ска, Ита ли ја, Ср би ја, Бу гар ска, 
Тур ска и Да ле ки Ис ток. У под руч ја су спа да ли – Швед ска, Дан ска, Хо лан-
140  R us skaia Mysl', no. 3143,  Ma rc h  17 ,  1977.
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ди ја, Бел ги ја, Шпа ни ја, Ен гле ска, Швај цар ска, Че шка, Ма ђар ска, Аустри ја, 
Ру му ни ја, Па ле сти на, Грч ка и град Би зер та у Ту ни су. Све за гра нич не ми си је, 
па ро хи је и епар хи је на ла зи ле су се у ка нон ској пот чи ње но сти нај ви шој цр кве-
ној вла сти у Ру си ји – до об но ве па три јар ши је 1917. го ди не у пот чи ње но сти 
Нај све ти јем Си но ду, а по сле то га Ње го вој све то сти па три јар ху. Али од мах 
на кон ре во лу ци је, у Ру си ји су от по че ли гра ђан ски рат и анар хи ја. По че ли су 
про го ни Цр кве од стра не бољ ше ви ка. Ве ћи на за гра нич них ми си ја и епар хи ја 
би ла је или ли ше на мо гућ но сти да нор мал но ко му ни ци ра са нај ви шом цр кве-
ном вла шћу у Ру си ји, или је та кво оп ште ње би ло крај ње оте жа но. Па чак и 
у са мој Ру си ји мно ге епар хи је би ле су ли ни јом фрон та од се че не од Ње го ве 
све то сти па три јар ха Ти хо на. По сле по ра за Бе ле ар ми је у ино стран ство је 
на гр нуо огро ман та лас еми гра на та, ме ђу ко ји ма је би ло до ста пред став ни ка 
кли ра, укљу чу ју ћи ту и епи ско пе и ми тро по ли те. На пле ћа кли ри ка ко ји су 
се на ла зи ли у ино стран ству и оних ко ји су еми гри ра ли пао је те рет ду хов ног 
ста ра ња о ве ли кој ру ској ди ја спо ри. То је да кле си ту а ци ја у ко јој се на шао 
за гра нич ни део Ру ске Цр кве уочи фор ми ра ња За гра нич не Цр кве.

Ка ква је пред и сто ри ја Ру ске За гра нич не Цр кве? Њен по че так се же у 
1919. го ди ну у Ру си ји. У ма ју 1919. у Ста вро по љу се са стао Ју жно ру ски Цр-
кве ни Са бор на че лу са нај ста ри јим је рар хом на ју гу Ру си је, ар хи е пи ско пом 
Ага то до ром Ста вро пољ ским. На том Са бо ру уче ство ва ли су сви епи ско пи 
ко ји су се на ла зи ли на те ри то ри ји До бро во љач ке ар ми је, чла но ви Све ру ског 
Цр кве ног Са бо ра и  че тво ро љу ди из сва ког епар хиј ског са ве та. На Са бо ру 
је би ла фор ми ра на Ви ша Цр кве на упра ва Ју жне Ру си је (ВЦУ Ју жне Ру си је), 
у чи ји су са став ушли: пред сед ник – Ар хи е пи скоп но во чер ка ски Ми тро фан, 
по моћ ник пред сед ни ка – Ар хи е пи скоп та вриј ски Ди ми три је, про то је реј Г. 
Ша вељ ски, про то је реј А. П. Ро жде ствен ски, гроф В. В. Му син-Пу шкин и про-
фе сор бо го сло вља П. Х. Вер хов ски. У но вем бру 1919. на че ло Ви ше Цр кве не 
упра ве стао је Ми тро по лит ки јев ски и га лиц ки Ан то ни је (Хра по виц ки) ко ји 
је сти гао из Ки је ва.

Циљ ства ра ња ВЦУ био је ор га ни за ци ја ру ко во ђе ња цр кве ним жи во-
том на те ри то ри ји До бро во љач ке ар ми је, по што је па три јар ху Ти хо ну би ло 
оте жа но да упра вља епар хи ја ма ко је су се на шле са дру ге стра не ли ни је 
фрон та. Ма ло ра ни је, у но вем бру 1918. у Си би ру је би ла ство ре на јед на та-
ква При вре ме на Ви ша Цр кве на упра ва на че лу са Ар хи е пи ско пом ом ским 
Сил ве стром. Део све штен ства пот чи ње ног тој ВЦУ је ка сни је, на кон сло ма 
Кол ча ко ве ар ми је, ушао у са став ки не ских епар хи ја Ру ске Пра во слав не Цр-
кве. ВЦУ Ју жне Ру си је, баш као и Си бир ска ВЦУ, би ла је, без об зи ра на сво ју 
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са мо у пра ву, ка нон ски пот чи ње на Ње го вој све то сти па три јар ху Ти хо ну, те је 
на тај на чин цр кве но је дин ство би ло је очу ва но.

По сле по ра за Ден ки но ве ар ми је у про ле ће 1920. го ди не гла ва ВЦУ Ју жне 
Ру си је ми тро по лит Ан то ни је (Хра по виц ки) је ева ку и сан из Но во ро сиј ска у 
Кон стан ти но пољ141, а за тим је јед но вре ме бо ра вио на Све тој го ри. Ипак, у 
сеп тем бру 1920, на по зив ге не ра ла Вран ге ла вра тио се у Ру си ју, на Крим, где 
је на ста вио са ра дом. Ко нач на ева ку а ци ја ВЦУ Ју жне Ру си је усле ди ла је у 
но вем бру 1920, за јед но са оста ци ма Вран ге ло ве ар ми је. На па ро бро ду „Алек-
сан дар Ми хај ло вич” са Кри ма за Кон стан ти но пољ по шло је ру ко вод ство ВЦУ 
и ве ли ки број обич ног све штен ства.

По до ла ску у Кон стан ти но пољ – ка ко ка же Ар хи е пи скоп Ни кон (Рклиц-
ки) у сво ме „Жи во то пи су ми тро по ли та Ан то ни ја” – ми тро по лит Ан то ни је је 
„пр во бит но сма трао да од са да сва ка де лат ност ру ске Ви ше Цр кве не Упра ве 
тре ба да бу де окон ча на, а да сву бри гу о ду хов ној до бро би ти пра во слав них 
Ру са тре ба на се бе да пре у зме Кон стан ти но пољ ска Цр ква и по ме сне Пра во-
слав не Цр кве у чи јим се гра ни ца ма пра во слав ни Ру си за тек ну”. Ипак, уско ро 
је по ста ло ја сно да је оства ре ње те иде је ве о ма про бле ма тич но, услед то га што 
огром не ма се ру ских из бе гли ца ни су по зна ва ле ни је зик ни оби ча је зе ма ља 
у ко је су до спе ли, а да се о та ко ве ли кој па стви ста ра ју све ште ни ци дру гог 
је зи ка (нпр. грч ког), то је под ра зу ме ва ло мно ге ком пли ка ци је. Осим то га, 
број но ру ско све штен ство у еми гра ци ји, ко је је би ло пот пу но спо соб но да 
се са тим за дат ком успе шно но си, оста ло би не ан га жо ва но. За то је од лу че но 
да Ви ша Цр кве на упра ва на ста ви са ра дом.

Ра ди из ра де пла на да љег де ло ва ња 19. но вем бра 1920. одр жа но је пр во 
за се да ње ВЦУ из ван гра ни ца Ру си је… Ми тро по лит До ро теј (чу вар па три-
јар шиј ског тро на у Кон стан ти но по љу) дао је сво ју са гла сност и ВЦУ Ју жне 
Ру си је се тран сфор ми са ла у Ви шу Цр кве ну упра ву у ино стран ству.

Бу квал но дан на кон го ре по ме ну тог за се да ња, 20. но вем бра 1920. го ди не, у 
Мо скви се до го ди ло не што што ће има ти из у зе тан зна чај за Ру ску За гра нич ну 
Цр кву – Нај све ти ји па три јарх Ти хон је до нео од лу ку бр. 362 о са мо у пра ви цр-
кве них епар хи ја за слу чај пре ки да ве зе из ме ђу ове или оне епар хи је и Ње го ве 
све то сти па три јар ха, услед спо ља шњих, од њих не за ви сних окол но сти (ту се ми-
сли ло на рат и ре пре си ју од стра не вла сти). Ево глав ног са др жа ја те од лу ке:

141 П ре  еваку ац иј е, док је  још би о у  Јекатерин одару, ми трополит А нтоније ј е  пр аћен с вештен-
ств ом  изашао из цркве и о братио с е хиљадама верних с а  питањем –  јер се зна, како је  рекао, да ј е 
„гла с  народа глас Бога ” – да  ли  они треб а  оду са Бе ло м арми јом, или  да  о стану у Ру сији и страдају са 
 вернима. Н арод је  одго ворио д а  т реба да о ду . Monk  An thony ( Chernov), Archvêqu e Th eopane de Poltava, 
Lavardac:  M onas tère de  St. Michae l , 1 988,  p. 73 (Ф ).



88

„1. По бла го сло ву Нај све ти јег Па три јар ха, Све ште ни Си нод и Ви ши Цр-
кве ни Са вет, на за јед нич ком за се да њу, раз мо три ли су нео п ход ност… да се 
епар хиј ским ар хи је ре ји ма да ју… упут ства за слу чај пре ки да ко му ни ка ци је 
епар хи је са ви шом цр кве ном вла шћу или пре ки да ра да ове по след ње…

2. У слу ча ју ако се епар хи ја, услед по ме ра ња фрон та, из ме не др жав них 
гра ни ца и то ме слич но, на ђе из ван сва ког оп ште ња са ви шом цр кве ном вла-
шћу, или са ма ви ша цр кве на власт на че лу са Нај све ти јим Па три јар хом из 
би ло ког раз ло га пре ки не са ра дом, епар хиј ски ар хи је реј без од ла га ња сту па 
у ве зу са ар хи је ре ји ма су сед них епар хи ја ра ди ор га ни зо ва ња ви ше ин стан це 
цр кве не вла сти за не ко ли ко епар хи ја ко је се на ла зе у јед на ким усло ви ма.

3. Бри га око ор га ни зо ва ња ви ше цр кве не вла сти за це лу гру пу епар хи ја 
ко је су се на шле у си ту а ци ји опи са ној у тач ки 2, не из о став на је ду жност нај-
ста ри јег по чи ну ар хи је ре ја у озна че ној гру пи…”142

142 Ево и нт егр алног  т екста  ов ог изу зет но  важног  у каза: „П о б лагос лову Њег ове С вет ости 
 Патријарха  (Тих он а), Све штени С инод и Виши  Црквени  Са ве т су,  р ади до пу не упу тст ва  које ј е в ећ 
 дато у  п осл аници  Њ егове  С вет ос ти Пат ри јарха , зај ед нички р азм отрили  пи та ње  н еопходнос ти дава-
ња  инст рукци ја  епархи јс ким арх ијере јим а за сл учај прекид а ве за из међ у  епархије и  Виш е Црквене 
Управе,  или п ре станка  д елатн ос ти  ове посл едњ е,  те смо на о сн ову ра ни јих реше ња  одлучил и: 
д а  По слани цом у  им е Његов е Свето ст и епархијским  ар хи је рејим а д амо с ле де ћа  упутства ко ји ма би се 
 у с лучај евима по требе  ру ковод или:
1) У  случају д а  Свеште ни  Синод  и Ви ши  Цркве ни  С авет  из  било  ко г  разлога п рек ину св ој е  црквене 
ад министр ати вне актив нос ти, еп архијс ки архиј ереј  се ,  ради у пу тс тава  за обављање  своје сл ужб е 
и рад и  ре шавањ а слу чајева  ко ји се у  складу с а цркв еним  прав ил има шаљ у  вишој  црк вен ој власти,  
обраћа  ди ре ктно  Његов ој  Свет ос ти Пат ријарху  ил и особи или уст ан ови коју одред и  Његова Свето ст  
П атријар х. 
2)  У слу чају ако  се  епархи ја, усл ед  поме рањ а фронт а  (током  руског  Грађан ског  рата),  измене  др жавних 
г раница  и  томе сл ично, нађе изва н сваког  општ ења  са вишом цркв еном вла шћ у, или  ак о сама  та  ви-
ша црквен а власт на  ч елу са  Њ еговом С ветошћу П атр ијархо м  из  било ког  ра зл ога пр екине с а радом,  
е па рх иј ски а рхи јереј бе з  одлаг ања с ту па  у  в езу с а арх ијер ејима  су седних  епархија  р ад и орган из овања  
више ин ст анце цркв ене влас ти  за не колико е пархиј а к ој е се  налаз е у  сличн им усло вима (би ло у  фор-
ми  Пр ивремене  Више цркв ене вла сти, било у ф орми Митр оп ол иј ск е обл асти  или  нечег  другог).  
3. Б рига ок о  орган изовања виш е црквен е  в ла сти за  ц елу групу  епархиј а  к оје  су се на шле у сит уац иј и 
описано ј у т ач ки  2 , неизост ав на је д ужност најст ар ијег  по  чи ну  архиј ер еја  у  означ ен ој групи. 
4.  У  случ ају  немогућ но сти успостављ ањ а  од но са са  епис копи ма су сед них еп архија,  све  до ор га ни-
зовања  в иш е инстан це црквен е  власти  епарх ијски ар хијер еј  преуз им а на себ е  с ву  п уноћу вла сти 
коју  му  дају  цр квени  ка нони, предузима ју ћи све   мер е за уређ ењ е  цр кв еног жи вот а и, а ко  т о де лу је 
неоп ход но,  за организ ов ање е пархијск е а дминис тр ац иј е у саглас но ст и са у слов има који  су на стали, 
р ешава ју ћи све сл уча јеве епи ско пс ком вл аш ћу  коју м у д ају кано ни, уз с ара дњу са п ост ојећим о рга-
нима е пархијске управе ( еп ар хи јс ка  с купшти на ,  епархијск и  сабор  и тд)  и ли са н ово ор г ан изова ним 
о рг ан има; у  с лучај у нем огу ћности  конст итуи сања г ор е  поменутих ор га на нека пост упа пре ма сопст-
веном нах ођ ењу.
5)  У  сл уч ају да се ст ањ е ствари на ко је  је указан о у па раграф им а  2 и 4 прод ужи, или д а прерас те  у ста-
лно  стањ е,  нарочи то  ако епи скоп не може  да ко ристи сара дњу ор га на  епа рхијс ке  власти , к ао кра јњи 
излаз  (у сми слу  успостављ ањ а цркве но г поретк а)  њ ему с е остављ а  могућнос т да по дел и епар хи ју  на 
неколик о  мањих  епархи ја за кој е  еп ар хијск и а рхијер еј: 
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Ова му дра од лу ка Нај све ти јег па три јар ха Ти хо на, до не та у усло ви ма 
ан ти цр кве ног те ро ра, по ла го ди не на кон до но ше ња би ла је, уз по моћ Епи-
ско па нер чин ског Ме ле ти ја, до ста вље на за гра нич ним епи ско пи ма. Она је 
по слу жи ла као ка нон ски основ за обра зо ва ње Ру ске За гра нич не Цр кве, бу-
ду ћи да се еми грант ско све штен ство на шло у си ту а ци ји на ко ју је ука за но у 
тач ка ма 2. и 3. ове од лу ке.

У то вре ме ВЦУ је у Кон стан ти но по љу на ста ви ла да ра ди на пла ну да љег 
де ло ва ња. На за се да њи ма 19-21. апри ла 1921. од лу че но је да се са зо ве „Са бор 
пред став ни ка Ру ске Пра во слав не Цр кве у ино стран ству ра ди об је ди ње ња, 
ре гу ли са ња и ожи вља ва ња цр кве не де лат но сти у ино стран ству”, ко ји је 
ка сни је пре и ме но ван у „Ру ски За гра нич ни Цр кве ни Са бор”, у ли те ра ту ри 
по знат та ко ђе као Кар ло вач ки Са бор. Уско ро, на по зив Па три јар ха срп ског 
Ди ми три ја, ВЦУ пред во ђе на ми тро по литом Ан то ни јем пре шла је у Срем ске 
Кар лов це, у Ср би ју – у брат ску зе мљу ко ја је за ду го го ди на по ста ла по у зда но 
при ста ни ште за вођ ство За гра нич не Цр кве”.143

Ка нон ски ста тус РПЦЗ био је за и ста је дин ствен у исто ри ји Пра во слав не 
Цр кве. РПЦЗ је се бе стал но на зи ва ла де лом По ме сне Ру ске Цр кве, и то оним 
де лом Ру ске Цр кве ко ји се са да на ла зи из ван Ру си је и има ју рис дик ци ју ис-

а) п ренос и своје пр аво на пре освећене в икарне  епис ко пе  к ој и сада,  у с кладу са Уп утством , и мају 
пр ав а  по лунезави сн их  е писко па ,  сва  пр ава епарх ијских а рхи јереја,  и  организ ују  а дминистраци ју у 
с кла ду са  ло калним усло вима и  р ес ур си ма;
б)  ос нива, саборно м  одлуком са о ст алим ар хи је рејима  епархи је , ако  је мог уће  у свим  в еликим гра до-
вима  св ој е  еп архије, нов е  еп ископске  ка тедре са пр ав има п олу независн их или  независн их  еп ископа. 
6) Е пар хија настала на  начин оп исан у  параграф у 5 чини  цр квену об ласт н а чиј ем  је челу е пископ  
гл авног  епа рхијск ог  гр ада, који  почиње  да  у правља локалним цркв ен и м  посло ви ма  у склад у  са  ка-
нонима.  
7 ) Ако с е  у сит уациј и поме нут ој у п араграфима  2  и 4 на ђе епархија кој а нем а еписк опа,  онда се Е пархи-
јски сабо р  или, ак о њ ега нем а,  с ве штенст во  и верни на род , о бра ћа ју епар хи јском ар хи јереју најб лиж е 
или најпр ис тупачниј е  еп архије , с обзиром  на пр актич но ст или одн осе, и  поменути епис коп  или шаље  
с вога викара да  у пр авља уд ово м (тј . упра жње но м)  епархиј ом  и ли  сам  пр еу зима упр ав љањ е њоме, 
пост упајући у случ ај евима одре ђеним у  па раг ра фу 5, а у вез и са  то м епар хијом у  ск ла ду са п араграф-
има 2 и  6 , пре ма ко јима,  к ад а  су  испуњени  ус лови,  уд ова епархија може бити орг анизована  ка о пос-
ебна цркве на обла ст .
8) Ако  се из  б ил о ког ра зло га поз ив  и з удов е  епархије  н е м оже очек и ва ти, еп архијск и архи јер еј  
одређен  у па раграф у  7  пр еузима бригу  о  њеним  послов им а  на  с оп ствен у и ниција ти ву.
9)  У сл уч ају кра јње дезор га ни зације  цр квеног жи вот а, када извес не  особе и ли  п ар охије престан у да 
при знају в ла ст  епар хи јс ког архи је реј а,  он се, када  се н ађ е у по зицији  пом енутој  у параг рафима 2  и  6,  
неће  о др ећи своје  е пископ ске власт и , н его ће форм ир ати  парохије и  еп архију;  када  је  н ео пходно он ће 
д опу стити  да  се божанск е служ бе  саврш авају чак и у  при ватним ку ћа ма  и на  др угим  мес тима кој а  су 
 за  то погодна, и  прекину ћ е  црквено о пштење са непос лушнима.
 10)  Све мере  п редуз ет е у ск ладу  са о вим  упутс твом, ка сније, у  случ ају обно ве  централне  цркв ене 
власти,  треба да бу ду  дате н а потвр ду  ов ој послед њој”.
143 Traskovsky, „Ist or ia R usskoj Zarube zhn oj  Tserkvi, 1921-1939  gg.”,  Pr avoslavnij Put', Jordanville ,  N.Y.:  
Holy  Tr inity  Mo naste ry,  1995, p p.  20-24 .
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кљу чи во из ван Ру си је (тач ка 1. „По ло же ни ја”, тј. Ста ту та РПЦЗ). Осим то га, 
РПЦЗ је има ла епар хи је и па ро хи је на свих шест кон ти не на та – у Евро пи, 
Се вер ној и Ју жној Аме ри ци, Ази ји, Афри ци и Аустра ли ји, и ни је би ла ка-
нон ски пот чи ње на ни јед ној од по ме сних Пра во слав них Цр ка ва ко је су на 
тим под руч ји ма већ по сто ја ле. Но, то ни је све, јер од по чет ка де ве де се тих 
го ди на два де се то га ве ка, ка да се вра ти ла у Ру си ју, РПЦЗ је при сво ји ла још 
и пра во на ју рис дик ци ју у Ру си ји! Та ко је она тра жи ла да има ју рис дик ци ју 
у свим де ло ви ма све та, а при то ме је твр ди ла да пред ста вља са мо део јед не 
по ме сне Цр кве!

Ова ван ред на си ту а ци ја очи глед но је мо гла би ти оправ да на са мо при вре-
ме но – до па да ко му ни зма у Ру си ји, пре ма По ло же ни ју – не са мо од стра не 
Ру ске За гра нич не Цр кве, не го та ко ђе и од оно га што ће ка сни је би ти по зна то 
као Ка та комб на Цр ква у Ру си ји и, ма кар при вре ме но, од стра не зва нич них По-
ме сних Цр ка ва као што су Срп ска и Је ру са лим ска. Си ту а ци ја је до жи вља ва на 
као оправ да на због, као пр во, из у зет но те шке си ту а ци је у ко јој се на шло три 
ми ли о на пра во слав них Ру са ра се ја них ши ром све та, чи је ду хов не и фи зич ке 
по тре бе је тре ба ло да за до во ље па сти ри ко ји го во ре ру ски је зик, а као дру го, 
због кри тич не си ту а ци је у Пра во слав ној Цр кви као це ли ни, ка да су чак и 
пред вод ни ци Пра во сла вља, као што су Ва се љен ски или Мо сков ски па три јарх, 
би ли у опа сно сти од па да у је рес. Ме ђу тим ду го роч но гле да но РПЦЗ је ипак 
мо ра ла да од лу чи: да ли да се уто пи у по сто је ће По ме сне Цр кве, или да се 
про гла си но вом По ме сном Цр квом, но ве вр сте, ка кве до са да ни је би ло.

Кар ло вач ки Са бор из 1921. го ди не
Пр во за се да ње Све за гра нич ног Са бо ра отво ре но је 21. но вем бра 1921. у 

Срем ским Кар лов ци ма у Ср би ји. Са бор је по звао Же нев ску кон фе рен ци ју да 
од би је да при зна бољ ше вич ки ре жим, да по др жи ње го ве про тив ни ке и вра ти 
ди на сти ју Ро ма но вих.144 Прав да ју ћи овај по зив, ко ји је иза звао гнев бољ ше-
ви ка и од мно гих био схва ћен као опа сно скре та ње у по ли ти ку, пр во је рарх 
Ру ске Цр кве у ег зи лу, ми тро по лит Ан то ни је (Хра по виц ки) је ре као: „Ако се 
под по ли ти ком под ра зу ме ва све што се ти че жи во та на ро да, по чев од прав-
ног по ло жа ја Цр кве у др жа ви, он да цр кве не вла сти и Цр кве ни са бо ри мо ра ју 
уче ство ва ти у по ли тич ком жи во ту и са те тач ке гле ди шта од ре ђи ва ти Зах те-

144  Г отов о девет  месец и  касније Зе маљск а  ск уп штина  Дал ек оисточне  об ласти  донела је сличне  
р езолуц иј е при зн ају ћи да  н ај виша п олитчк а  вла ст у Рус ији прип ада  династи ји Рома нова. Вид и:  Dem-
et rius Anakshin, „Posledni j z emskij sobor”, Pravoslavnaia Rus', N 21  (1 594 ), November 1/14, 19 97, pp. 10-
11,15 ( Р),  a nd  Danilu sh kin, op.  cit., chap ter 6.
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ве ко ји се пред њу из но се. Та ко је све ти је рарх Гер мо ген угро зио свој жи вот 
ти ме што је нај пре тра жио да на род бу де ло ја лан Ца ру Ва си ли ју Шуј ском, а 
ка да су га По ља ци ба ци ли у там ни цу, зах те вао је из бор Ми хај ла Ро ма но ва за 
Ца ра. У да на шње вре ме пу те ви по ли тич ког жи во та на ро да раз и шли су се у 
раз ли чи тим прав ци ма на мно го од ре ђе ни ји на чин: не ки – у по зи тив ном сме-
ру, за ве ру и Цр кву, дру ги – у не при ја тељ ском; јед ни – по др жа ва ју ћи ар ми ју и 
про тив со ци ја ли зма, дру ги – са свим су прот но. И Кар ло вач ки Са бор не са мо 
да је имао пра во, не го је био оба ве зан да бла го сло ви ар ми ју за бор бу про тив 
бољ ше ви ка, а та ко ђе и да, сле де ћи ве ли ки Мо сков ски Са бор из 1917-1918. 
осу ди со ци ја ли зам и ко му ни зам”.145

Тре ћег ма ја (по но вом ка лен да ру) одр жан је тај ни по ноћ ни са ста нак 
пре зи ди ју ма ГПУ – дру го ва Ушин ског, Мен жин ског, Ја го де, Сам со но ва и 
Кра си ко ва на ко ме је од лу че но „да се по зо ве па три јарх Ти хон и да се од 
ње га зах те ва да у ро ку од 24 ча са из да указ о од лу че њу од Цр кве, за бра ни 
све ште но слу же ња и укла ња њу са ду жно сти го ре по ме ну тог све штен ства 
(во ђа Ру ске Цр кве у ег зи лу). Ако Ти хон од би је да до не се та кву од лу ку, би ће 
од мах ухап шен и оп ту жен за све зло чи не ко је је по чи нио про тив со вјет ске 
вла сти”.146 Пот пи са ни за пи сник са овог са стан ка по слат је у По лит би ро, где 
је 4. ма ја пре гле дан у Ле њи но вом при су ству. Од лу че но је да се па три јарх 
из ве де на су ђе ње. 

Исто га да на па три јарх се по след њи пут по ја вио као све док у про це су пе де-
сет че тво ри ци мо сков ских све ште ни ка. По сле свог го во ра ту жи лац је из ја вио 
да па три јарх тре ба да бу де из ве ден на су ђе ње у ве зи са до ка зи ма ко је је из нео 
то ком овог про це са. Да кле, у усло ви ма та квог крај њег при ти ска, па три јарх је 
5. ма ја са звао сед ни цу Све тог Си но да и Нај ви шег Цр кве ног Са ве та на ко јој је 
до не та од лу ка (бр. 347) да „ни по сла ни ца ни обра ћа ње Кар ло вач ког Си но да 
(Же нев ској кон фе рен ци ји) не из ра жа ва ју глас Ру ске Цр кве”. Он је зах те вао 
да се За гра нич на ВЦУ рас пу сти и да се сва цр кве на власт над ру ским из бе гли-
ца ма у Евро пи пре да Ми тро по ли ту па ри ском Евло ги ју.147 Уве че исто га да на 
ГПУ је оба ви ла са слу ша ње па три јар ха, а сле де ћег да на је ухап шен.

Од лу ку бр. 347 ис ко ри сти ла је Мо сков ска па три јар ши ја и ње ни са те ли ти 
да ба ци сум њу на ка но нич ност Ру ске За гра нич не Цр кве. Ипак, (I) пре ма све-

145 Holy Tr ansfi guration Monaster y,  Boston, A H is to ry of the Russian Church  Abroa d, Sea ttle: St. Nectarios  
Pr e ss ,  1961, p.  24 ; A rch bisho p  Nikon (R kli ts ky ), Zhi zn eop isanie  Bla zhe nnejshago Antoniya, Mitropolitan 
Kievsakgo i  Ga litskago, New York, 1960, vol. VI, p. 36 ( Р).
146 Istoc h nik , N 3, 1995,  p . 116.
147 Acts of t he Russian Pan-Dias pora Church Council in S re ms ky-Kar lovtsy, Sre msky-K ar lovtsy, 1922, p. 
 126. Цит ирано  према: Fr . Victor  P otapov, „What is False is  a lso Co rru pt”, Living Orthodoxy,  vo l.  XIV, no . 1 , 
Janu ar y-February,  19 92, p. 26.
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до чан ству об но вљен ца ар хи е пи ско па Ев до ки ма, па три јарх Ти хон је ка сни је 
пи сао ми тро по ли ту Ан то ни ју (Хра по виц ком): „Ја сам то на пи сао због вла сти, 
али ти се ди и ра ди”; (II) указ ко ји је при ми ла Цр ква у ег зи лу ни је имао па три-
јар хов пот пис, не го га је пот пи сао са мо ар хи е пи скоп Та деј Астра ган ски!148 
(III) ка ко при ме ћу је игу ман Лу ка, „чи та ју ћи указ сва ка ко ћеш уви де ти да у 
ње му ни шта ни је ре че но по во дом на ру ша ва ња ка но на од стра не ВЦУ, и да 
се она ниг де не на зи ва не ка нон ском. Ни ко, чак ни сам ми тро по лит Евло ги је, 
ни је при хва тио ауто ри тет тог до ку мен та. До де љу ју ћи ми тро по ли ту Евло ги ју 
упра ву над па ро хи ја ма у За пад ној Евро пи, па три јарх је „пре ви део” чи ње ни-
цу да је у За гра нич ној Цр кви по сто ја ло још осам дру гих епар хи ја и ни шта 
ни је ре као о упра вља њу њи ма. Овај и дру ги збу њу ју ћи аспек ти ука за са мо 
су по твр ђи ва ли оп ште ми шље ње да је из дат под при ти ском бољ ше ви ка ко ји 
су же ле ли да на све на чи не осла бе ан ти ко му ни сте у ино стран ству. Ка да је 
до био из ве штај о сво ме име но ва њу за пр вог епи ско па у Евро пи, ми тро по лит 
Евло ги је  је пи сао ми тро по ли ту Ан то ни ју: „Овај указ ме је пре не ра зио сво јом 
нео че ки ва но шћу и јед но став но шо ки рао ти ме ка кву кон фу зи ју мо же да уне се 
у цр кве ни жи вот” (упра во оно што су ко му ни сти же ле ли – да от кло не сва ко 
су прот ста вља ње њи хо вој кон тро ли над Цр квом). „Не ма ни ка кве сум ње да 
је указ био из дат под при ти ском бољ ше ви ка – на ста вља ми тро по лит Евло ги-
је – и ја том до ку мен ту не при зна јем ни ка кву сна гу, чак и да га је на пи сао и 
пот пи сао па три јарх. То је по ли тич ки, а не цр кве ни до ку мент”…”149

У сва ком слу ча ју, па три јарх ни је ствар но ана те ми сао епи ско пе у еми гра-
ци ји, па је та ко ак ци ја из ве де на да уми ри бољ ше ви ке, по слу жи ла са мо да се 
њи хов гнев још ви ше рас па ли.150 Во ђе Ру ске За гра нич не Цр кве су за у зе ли 
гле ди ште – у че му их је, као што смо ви де ли, ис пр ва по др жао и ми тро по лит 
Евло ги је – да је па три јарх у то вре ме де ло вао под при ну дом. За то су по сту-

148 Pro topriest Alex ander L eb edev, „'Y a napisal  eto dlya vlastej, a ty sidi i  rabotaj'”,  Vozvrashchenie, N 2 (6), 
199 4, p.  29; Schema -Monk Anthony,  op . cit., p. 88.
149  Ig umen Lu ke , „An Answer  t o the Orthodox Church  in  Ameri ca's Document, 'Why De epe n the  Sch-
ism?'”, Orthodox Life, v ol. 40 , n o.  6, Novemb er-December,  1990 , p p. 13-14.
То ком са сл ушања  од  с тране ГПУ 9. маја патријарх је,  п рема Серг ију  Г ол убцов у  (o p. cit .,  p.  115),  „б ио 
принуђен  да  митро пол ит а  Антони ја  Храповиц ког  препо зна к ао  'заклетог  неп ријатеља раднич ких  и 
сеља чких маса  Ру си је '. Ал и  па тријарх ј е дао  значај ну ограду,  да  м ит ропол ита  Антониј а све дотле није 
с ма трао  за  н епри јатеља с овј етс ке   вл асти , а д а  су му  ње гови  ант исовјетски  и и н тервен ционистички  го-
вори постали  позн ати т ек  у фе бруару- ма рту 1922, им ај ући  на ум у  очигл едн о његово  п исм о  упућено у 
им е К арловачког  сабор а Ж еневск ој  конференци ји . Овим  признањ ем ,  по нашем  ми шље њу, п атрија рх је 
и ста као с воје о гра ђивање  о д З аграни чн е Црк ве са мо у  по гл еду њених  ка сн ијих политичких изј ав а кој е 
 ниј е под ржа вао. Исто вре мено,  он  ј е на  све  н ач ине г ен ер ално настој ао д а избегне оцењивање  митро по-
лита  Ан то нија, а  и  конкретн о  док  је био у војном ло гор у  Де никина,  В рангела и  Скоропадс ког”. 
150 Holy Tr ansfi guration Monaster y,  Boston, A H is to ry of the Russian Church Abro ad, Seattle: St. Nectarios 
 Press,  196 1, p. 24.
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пи ли та ко, да су се фор мал но пот чи ни ли па три јар хо вом ука зу, док су га на 
де лу иг но ри са ли: рас пу сти ли су ВЦУ и уме сто ње ство ри ли Ар хи је реј ски 
Си нод под пред сед ни и штвом ми тро по ли та Евло ги ја. Па три јарх, као да је то 
пре ћут но при знао, ни је да ље из да вао осу де За гра нич ног Си но да и убу ду ће 
је де ло вао та ко као да га у пот пу но сти при зна је.151

Об но вљен ски пре врат (2)
Два на е стог ма ја све ште ни ци-об но вљен ци Ва ве ден ски, Бел ков и Ка ли-

нов ски (ко ји се, ка ко је ис та као па три јарх, са мо ма ло пре то га од ре као све-
штен ства), по се ти ли су па три јар ха у Тро јиц ком по двор ју где је био за то чен 
и за тра жи ли да се од рек не па три јар шиј ског тро на. „По сле муч ног окле ва ња 
– пи ше Кри во ва – до бро зна ју ћи ко сто ји иза тог ак та, Ти хон је био при си љен 
да по пу сти. Али он се ни је од ре као тро на ни ти је упра вља ње Цр квом пре дао 
у ру ке об но вљен ци ма. Сми сао па три јар хо вог по ступ ка био је да се при вре-
ме но по ву че од по сло ва, али он је био спре ман да се од рек не тро на са мо 'ако 
му бу ду ћи Са бор оду зме' по ло жај па три јар ха. Ти хон је при вре ме но пре нео 
власт на јед ног од нај ста ри јих је ра ра ха Цр кве, Ми тро по ли та ја ро слав ског 
Ага тан ге ла (Пре о бра жен ског), о че му је зва нич но оба ве стио пред сед ни ка 
ВЦИК М. И. Ка ли њи на.  

Ипак, вла сти ни су до пу сти ле ми тро по ли ту Ага тан ге лу да от пу ту је за 
Мо скву. В. Д. Кра сниц ки је већ 5. ма ја 1922. сти гао у ма на стир Тол га где је 
ми тро по лит жи вео и за тра жио је да овај пот пи ше апел тзв. 'Ини ци ја тив не 
гру пе све штен ства'. Ми тро по лит је од био да пот пи ше апел. За тим је, два да на 
ка сни је, узет ње гов пот пис ко јим по твр ђу је да не ће оти ћи, а ис пред ње го ве 
ке ли је по ста вље ни су стра жа ри и ста вљен је под над зор.

Без Ага тан ге ла, у Мо скви су оста ла са мо три чла на Све тог Си но да и 
ВЦУ, али они ни су би ли овла шће ни за до но ше ње би ло ка кве од лу ке ко ја 
би би ла оба ве зу ју ћа за чи та ву Цр кву. Та ко је об но вљен ци ма био отво рен 
пут за пре у зи ма ње вла сти у Цр кви. Ко ри сте ћи при вре ме но овла шће ње па-
три јар ха Ти хо на и то што ми тро по лит Ага тан гел ни је био у мо гућ но сти да 
за у зме па три јар хо во ме сто, об но вљен ци су про гла си ли да је Ти хон укло њен 
и са мо вољ но су пре у зе ли власт. До шав ши 15. ма ја 1922. на при јем код М. И. 
Ка ли њи на, они су са зна ли да је до ла зак ми тро по ли та Ага тан ге ла у Мо скву 
те шко мо гућ. Сле де ћег да на об но вљен ци су по сла ли пи смо М. И. Ка ли њи ну, 
у ко ме из ја вљу ју да је 'услед то га што се па три јарх Ти хон од ре као вла сти, 

151 Grabbe,  op.  cit .,  p. 32.  Н а пример , п ат ри јарх ј е  призн ао  право Заг раничн ог  Синода д а  митрополит а 
 Платон а поста ви за  главу америчких епархија 1922 г од ине. Види: Igume n Luke, op. cit.,  p.  14.
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фор ми ра на Ви ша Цр кве на Упра ва, ко ја је од 2. (15) ма ја пре у зе ла на се бе 
упра вља ње цр кве ним по сло ви ма у Ру си ји'”.152

Осам на е стог ма ја об но вљен ци су по но во пред ста ви ли па три јар ху пи са ни 
из ве штај у ко ме се ка же да су услед по сто је ћих окол но сти цр кве ни по сло ви 
оста ли без ика квог над зо ра. Они су за тра жи ли од па три јар ха да им по ве ри 
сво ју кан це ла ри ју ка ко би на по тре бан на чин кла си фи ко ва ли по шту ко ја 
сти же. Сма тра ју ћи да би то би ло ко ри сно, па три јарх је при хва тио њи хов 
зах тев и на њи хо ву мол бу на пи сао је сле де ћу ре зо лу ци ју: „До ле на ве де ним 
ли ци ма по ве ра ва се да, уз по моћ се кре та ра Ну ме ро ва, при ме и пре да ју ви-
со ко пре о све ће ном ми тро по ли ту Ага тан ге лу, по ње го вом до ла ску у Мо скву, 
све си но дал не по сло ве”.153

Сле де ћег да на, по што су из деј ство ва ли да па три јарх бу де пре ба чен у 
Дон ски ма на стир, об но вљен ци су пре у зе ли па три јар шиј ску ре зи ден ци ју у 
Тро јиц ком по двор ју. Два де сет де ве тог ма ја зва нич но је фор ми ра на „Жи ва 
цр ква”, нај ве ћа об но вљен ска гру па ци ја. Два да на ра ни је, 27. ма ја, Троц ки је 
пи сао Ле њи ну: „Одва ја ње цр кве од др жа ве, ко је смо из ве ли јед ном за сваг-
да, ни ка ко не зна чи да се др жа ве не ти че шта се до га ђа у цр кви”. Он је пи сао 
о „ло јал ним и про гре сив ним еле мен ти ма уну тар све штен ства” и по ста вио 
је за да так „да се по диг не дух ло јал ног све штен ства” на ин ди рек тан на чин 
– пу тем штам пе. За кљу чио је да „уред ни ци Прав де и Из ве сти ја не при да ју 
до вољ но зна ча ја оно ме што се до га ђа у цр кви и око ње”. Троц ки је пот пу но 
схва тио зна чај те „нај ду бље ду хов не ре во лу ци је у ру ском на ро ду”. Ле њин је 
про ко мен та ри сао: „Исти на! Хи ља ду пу та исти на!”154

Ипак, об но вљен ци и ко му ни сти мо ра ли су још да не у тра ли шу ште ту 
ко ју је њи хо вим пла но ви ма на не ло то што је па три јарх Ти хон пре дао власт 
ми тро по ли ту Ага тан ге лу. И про то је реј Кра сниц ки био је по слат у Ја ро слав 
на пре го во ре са ми тро по ли том. Он је за ко ни том па три јар хо вом за ме ни ку 
по ста вио низ усло ва ко ји би га, да их је при хва тио, до ве ли у пот пу ну за ви-
сност од об но вље на ца. Раз у ме се, ми тро по лит је од ба цио те усло ве. Та да се 
Кра сниц ки вра тио у Мо скву, а об но вљен ци су ра ши ри ли глас да је ми тро-
по лит то бо же за у зет „сво јим соп стве ним по сло ви ма” и да „ни је жу рио” да 
из вр ши па три јар хо ву за по вест.

Ле ви тин и Ша вров пи шу: „…По на ша ње ми тро по ли та Ага тан ге ла за и ста 
из гле да пот пу но нео бја шњи во ако се не зна је дан де таљ: ме сец да на во ђе ни 

152 N. A. Krivova, op. cit., Mos cow, 1997; у:  Golubtsov, op. cit.,  p.  116.
153 J. S.  Curtiss,  Th e Russian Church and the Sovie t  State, Boston: Li ttle, Brown, 1953, pp. 159-160; 
Gubonon, p.  290; G rabbe,  op. cit., pp. 33-34.
154 N. A. „Nye bo  v ragom Tvoim  tajnu povye m.. .”, op.  ci t., p.  17.
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су тај ни пре го во ри из ме ђу Е. А. Туч ко ва и ми тро по ли та Ага тан ге ла. Е. А. 
Туч ков, ко га је ВЦУ сма тра ла за свој глав ни осло нац, у пре го во ри ма са ми-
тро по ли том из ра зио је же љу да се што пре одво ји од та ко не со лид не ин сти-
ту ци је (ВЦУ) и да по др жи Ага тан ге ла (?!). Ипак, и од стра не ми тро по ли та 
Ага тан ге ла оче ки вао се низ усту па ка; он је био ду жан да из ја ви ка ко на пу шта 
по ли тич ку ли ни ју па три јар ха Ти хо на. По сле ме сец да на пре го во ра, ви де ћи 
да ни је по стиг нут на пре дак, ми тро по лит Ага тан гел се нео че ки ва но (??) обра-
тио Ру ској Цр кви са По зи вом (од 5/18. ју на 1922, под бр. 214) од штам па ним 
у не кој тај ној штам па ри ји и ко ји је вр ло бр зо ди стри бу и ран у Мо скви и по 
дру гим гра до ви ма…

Е. А. Туч ков је био пот пу но за те чен. ВЦУ је та ко ђе би ла шо ки ра на. 
Ми тро по лит Ага тан гел је од мах ухап шен и по слат у про гон ство у Њарм ску 
област. Али по ја ва овог По зи ва по ка за ла је да је не прин ци пи јел на ли ни ја В. 
Д. Кра сниц ког на и шла на оштро од би ја ње у цр кве ним кру го ви ма…”155

По сла ни ца ми тро по ли та Ага тан ге ла окри ви ла је об но вљен це за „ре ви-
ди ра ње дог ми и мо рал ног уче ња на ше пра во слав не ве ре, све ште них ка но на 
све тих Ва се љен ских Са бо ра  и пра во слав ног бо го слу жбе ног Уста ва да тог од 
стра не ве ли ких под ви жни ка хри шћан ске по бо жно сти”, а епи ско пи ма је да ла 
пра во да не за ви сно упра вља ју сво јим епар хи ја ма, све до об но ве ка нон ске 
Ви ше Цр кве не Упра ве.156

Та ко је у го ди ни ства ра ња Со вјет ског Са ве за Ру си ја би ла ли ше на за ко-
ни те цен трал не вла сти и у Цр кви и у др жа ви, по пр ви пут у сво јој исто ри ји 
све од „смут ног вре ме на”.

У то вре ме је у Пе тро гра ду ми тро по лит Ве ни ја мин из ве ден на суд под 
оп ту жбом да се су прот ста вљао од у зи ма њу цр кве них дра го це но сти и на зван је 
„на род ним не при ја те љем”. Би ле су му по ну ђе не мно ге мо гућ но сти да се спа се 
на не ча стан на чин. Та ко су још пре су ђе ња код ње га до ла зи ли Ва ве ден ски и 
ко ман дант Пе тро гра да Ба ка јев и ну ди ли му из бор: или да опо зо ве ана те му 
про тив Ва ве ден ског, или да бу де из ве ден на суд. Али ми тро по лит је од био да 
опо зо ве ана те му. И по но во, то ком су ђе ња, су ди је су му по ну ди ле да мо же да 
се спа се ако име ну је „ауто ре” пред ло га ко ји је по слао у Пом гол. Ми тро по лит 
је по но во од био, са ре чи ма: „Ја сам то учи нио сам – лич но сам све сми слио, 
фор му ли сао, на пи сао и по слао. Ни ко ме ни сам до зво ља вао да уче ству је у 
од лу чи ва њу о ства ри ма ко је су ми по ве ре не као ар хи па сти ру”.

155 Lev iti n, A., Shavro v, V. Ocherki po  i st orii rus sk oj tserkovnoj smuty, Kusnac ht , 1977; цитирано у: 
Gubonin, op.  ci t., p. 813.
156 Gubonin, op. cit., pp. 219-221.
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Упра во на том су ђе њу ту жи лац Кра сни ков дао је сле де ћу при мед бу: 
„Чи та ва Пра во слав на Цр ква је – суб вер зив на ор га ни за ци ја. Пра во ре че но, 
чи та ву Цр кву тре ба ло би ста ви ти у за твор!”. Са дру ге стра не адво кат Гу ре-
вич је ре као: „Ако ми тро по лит по стра да због сво је ве ре и сво је без гра нич не 
ода но сти вер ни ма, он ће по ста ти опа сни ји за со вјет ску власт не го што је 
са да… Не про ме њи ви исто риј ски за кон нас упо зо ра ва да ве ра ра сте, ја ча и 
умно жа ва се на кр ви му че ни ка”.157 

Мо же се ре ћи да су обе ове при мед бе би ле про ро штва: пр ва – о све оп-
штем го ње њу ко је до ла зи и ко је је усле ди ло три де се тих го ди на, а дру га – о 
ко нач ном три јум фу Цр кве ко ји је већ от по чео.

У пи сму из за тво ра ми тро по лит Ве ни ја мин је из ра зио су шти ну оно га 
што ће не ко ли ко го ди на ка сни је по ста ти по зи ци ја Ка та комб не Цр кве: „Чуд-
на су раз ми шља ња не ких, мо жда и ис так ну тих па сти ра – 'мо ра мо да чу ва мо 
жи ву си лу', тј. због ње мо ра мо да од у ста не мо од све га. А шта је са Хри стом? 
Ни су Пла то но ви, Чу при ни, Ве ни ја ми ни и њи ма слич ни они ко ји спа са ва ју 
Цр кву, не го Хри стос. Она тач ка на ко јој они по ку ша ва ју да сто је пред ста вља 
про паст за Цр кву; не мо же чо век да жр тву је Цр кву ра ди се бе”.158 Ми тро по лит 
је био стре љан у но ћи 12. на 13. ав густ (по ст. кал.) 1922. го ди не.

Ње га је за ме нио чо век са свим су прот не фи ло со фи је – епи скоп Алек си је 
(Си ман ски), пр ви је рарх ко ји је при знао об но вљен ску ВЦУ и бу ду ћи дру ги 
со вјет ски „Па три јарх Мо сков ски”. И не са мо то – он је ски нуо за бра ну ко ју 
је на об но вљен це ста вио ми тро по лит Ве ни ја мин, а 5. ју на 1922. го ди не про-
гла сио је њи хо во оп ште ње „са пре у те ме ље ном Цр квом”.159 Овај кон ти ну и тет 
из ме ђу во де ћих је ра ра ха об но вљен ства ра них два де се тих и во де ћих је ра ра ха 
сер ги јан ства по сле 1927. спо ља по ка зу је уну тра шње ве зе из ме ђу та два по-
кре та. Он по ка зу је да је сер ги јан ство за пра во „но во-об но вљен ство”, на ста вак 
истог је ре тич ког по кре та у суп тил ни јем об ли ку. 

Цр ква у Гру зи ји и Укра ји ни
Са да тре ба да ка же мо не ко ли ко ре чи о Цр кви у Гру зи ји, ко ја је про шла 

кроз вр ло слич на го ње ња од стра не вла сти.
Од мах по сле Ца ре ве аб ди ка ци је, 12. мар та 1917. го ди не, Са бор епи ско па, 

кли ри ка и вер ног на ро да Гру зи је про гла сио је об но ву ауто ке фал но сти Гру зиј ске 
Цр кве, ко ја, ка ко су твр ди ли Гру зи ни, ни ка да ни је би ла за ко ни то уки ну та. 

157 Regelson, op. cit., p. 302.
158 Polsky , op.  cit., part 2, p. 294.
159 N. A. „Nye bo vragom T vo im tajnu povyem...”, op. cit.,  p. 18.
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У сеп тем бру је Све оп шти Са бор по твр дио ак те мар тов ског Са бо ра и 1. 
ок то бра у Тби ли си ју епи скоп Ка ри он Сад зе ге ли уз ве ден је на трон Ка то ли ко-
са-па три јар ха. При вре ме на вла да је по твр ди ла овај из бор. Ипак, 29. де цем бра 
/ 11. ја ну а ра Ру ска Цр ква је у ли цу свог но во и за бра ног па три јар ха Ти хо на 
упу ти ла про тест про тив об но ве ауте ке фал но сти, у ко ме је Ка ри он на мер но 
осло вљен са мо као епи скоп.160

Ка да је по чео ру ски гра ђан ски рат, Гру зи ни су од би ли да по мог ну Бе-
ли ма. На не ко ли ко ме се ци зе мљу су оку пи ра ли Бри тан ци, а ка да су они 
оти шли, на власт су до шли мењ ше ви ци. То ком на ред них не ко ли ко го ди на 
Гру зиј ска Цр ква је мо гла да жи ви у ми ру са мењ ше вич ком пар ти јом ко ја је 
вла да ла зе мљом.

Ипак, у фе бру а ру 1921. бољ ше ви ци су на па ли, и по сле крат ког тро не-
дељ ног ра та пре у зе ли кон тро лу у зе мљи. „Сед мог фе бру а ра 1922. – пи ше 
отац Или ја Ме ли ја – ка то ли кос Ам вро си је је Ме ђу на род ној Кон фе рен ци ји 
у Же не ви (нај ви ши ме ђу на род ни апе ла ци о ни ор ган у то вре ме) упу тио про-
тест но пи смо у ко ме је, под се ћа ју ћи на мо рал не оба ве зе ко је на ње му ле же у 
ве зи са на ци јом ко ја му је по ве ре на, у име гру зиј ског на ро да, ли ше ног сво јих 
пра ва, про те сто вао због оку па ци је и зах те вао ин тер вен ци ју ци ви ли зо ва ног 
чо ве чан ства про тив не прав де ко ја је учи ње на Гру зи ји. Он је био ухап шен у 
фе бру а ру 1923. за јед но са ар хи е пи ско пом На за ри јем и свим чла но ви ма сво га 
Са ве та. Њи хо во су ђе ње, ко је се од ви ја ло у по ло вич но сло бод ним усло ви ма, 
сна жно је уз др ма ло зе мљу.

По сто ја ле су три оп ту жбе: 1) пи смо Же нев ској кон фе рен ци ји; 2) са кри-
ва ње исто риј ског бла га Цр кве ка ко би би ло са чу ва но да не пад не у ру ке др жа-
ве; 3) за бра на от ку па дра го це но сти у ко рист глад них на мет ну тог од стра не 
Др жав не ко ми си је за ре ли ги ју. Ар хи е пи скоп На за ри је је био уби јен то ком 
про це са, нај ве ро ват ни је да би то оста ви ло ути сак на оста ле оп ту же не. Сви 
чла но ви Са ве та по ка за ли су со ли дар ност пре ма ка то ли ко су Ам вро си ју, ко ји 
се др жао хе рој ски, пре у зи ма ју ћи на се бе сву од го вор ност за сво је по ступ ке, 
ко ји су, пре ма ње го вим ре чи ма, од го ва ра ли ње го вим оба ве за ма и тра ди ци-
ји Гру зиј ске Цр кве у та квим си ту а ци ја ма. Осу ђен је на осам го ди на ро би је. 
Дво ји ца чла но ва ње го вог Са ве та до би ли су пет и две го ди не. Ка то ли кос је 
осло бо ђен пре но што је из др жао чи та ву за твор ску ка зну. Умро је 29. мар та 
1927. го ди не.

Го ди не 1924. до шло је до све оп штег устан ка, ко ји су при пре ми ле све 
ак тив не си ле на ци је – ви ши ар миј ски офи ци ри, по ли тич ке пар ти је, ака дем-

160 Тек ст  у: Gubonin, op.  c it., pp. 71-75.
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ски кру го ви, цр кве на ли ца – тј. це ло куп но ста нов ни штво. Жр тве ре пре си је 
бро ја не су у хи ља да ма. Пар ти зан ске гру пе су де ло ва ле још не ко вре ме…”.161 

У Укра ји ни се у то вре ме па три јар шиј ска Цр ква ни је бо ри ла са мо про тив 
об но вље на ца, не го и про тив укра јин ских се па ра ти ста. Три пу та је у два де се-
том ве ку Укра ји на до би ја ла не за ви сност од Ру си је, и сва ки пут је по ли тич ка 
не за ви сност иза зи ва ла цр кве ни рас кол: 1917, 1941. и 1990.

Сре ди ном но вем бра 1917. у Ки је ву је био ор га ни зо ван ко ми тет за ду жен 
да са зо ве Са бор укра јин ског све штен ства и мир ја на, под ру ко вод ством пен-
зи о ни са ног ар хи е пи ско па Алек си ја (До род ни ци на). Ма да је био ка нон ски 
ис прав но осно ван, овај ко ми тет је сре ди ште сво је па жње уско ро пре ме стио 
на пот пу но не ка нон ски циљ – ства ра ње ауто ке фал не Укра јин ске цр кве и 
укла ња ње ка нон ског пр во је рар ха, ми тро по ли та Вла ди ми ра. Ми тро по лит се 
енер гич но про ти вио овим ре во лу ци о нар ним зах те ви ма све док ни је му че-
нич ки по стра дао од ру ку бољ ше ви ка у ја ну а ру 1918.162 

Го ди не 1920. фор ми ран је „Не за ви сни са вез укра јин ских пра во слав них 
па ро хи ја”, ко ји је у ок то бру 1921. са звао пр ви Са бор Укра јин ске Ауто ке фал не 
Цр кве. Но, по што ауто ке фа ли сти ма ни је при шао ни је дан ар хи је реј, мо ра ли 
су да на не ка нон ски на чин са ми ство ре епи ско пат, што ни је при зна ла ни 
јед на Пра во слав на Цр ква и што им је до не ло на зив „са мо све тих” или „Лип-
ко ва ца”, пре ма име ну њи хо вог во ђе Лип ков ског. Кра јем два де се тих го ди на, 
по ја вио се још је дан ауто ке фа ли стич ки по крет, осно ван од стра не Епи ско па 
лу бен ског Те о фи ла (Бул дов ског), ко ји је хи ро то ни ју до био у па три јар шиј ској 
Цр кви у вре ме ка да је рас кол Лип ко ва ца већ био у опа да њу, али се по том на 
ис тој тој осно ви укра јин ског на ци о на ли зма одво јио од Цр кве, и ује ди нио се 
са оста ци ма Лип ко ва ца.

Је дан од нај по пу лар ни јих па три јар шиј ских све ште ни ка у Укра ји ни у то 
вре ме био је отац Ва си ли је Зе лен цов. Ве ли ким де лом под ње го вим ути ца јем 
у на ро ду је био од ба чен рас кол Бул дов ског. Го ди не 1922. он је по по ли тич кој 
оп ту жби из ве ден на суд, где је у сво јој за вр шној ре чи дао јед но од нај у бе дљи-
ви јих об ја шње ња то га ко ли ко да ле ко хри шћа нин мо же да иде у при зна ва њу 
со вјет ске вла сти: „Ја сам вам већ го во рио и опет ка жем да сам ло ја лан со вјет-
ској вла сти као та квој, јер нам је она, као и све, по сла на сви ше… Али та мо где 
се ствар ти че ве ре Хри сто ве, где се ти че хра мо ва Бо жи јих и људ ских ду ша, 

161 Melia,  „ Th e Orthodox  Church of Georgia”, A Sign of Go d:  O rthodo xy  19 64, Ath en s :  Zoe, 19 64 ,  pp. 
112- 11 3.  К ат оликос Амв ро си је и архие пископ  На зарије  су канон изо вани као светитељи  од стране 
Гру зијске Цркве у с е пт ембру 1994 .  
162 A Wrea th on  the Grave of the New Hierom artyr Vladimir of Kiev,  Liberty, T N:  St. John of  Kronstadt 
Press , 1987,  c ha pter 2 .
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та мо сам се бо рио и до по след њег да ха ћу се бо ри ти са пред став ни ци ма те 
вла сти; срам но и гре шно би би ло за ме не, вој ни ка Хри сто вог ко ји но си овај 
све ти крст на гру ди ма, да шти тим се бе у ча су ка да су се не при ја те љи на о ру-
жа ли и об ја ви ли рат Са мом Хри сту…” По сле сво је хи ро то ни је за епи ско па, 
Ва си ли је је на ста вио да во ди ду хов ну бор бу про тив бољ ше ви ка, јав но их 
на зи ва ју ћи бо го од ступ ни ци ма, на сил ни ци ма, ху ли те љи ма ве ре Хри сто ве, 
уби ца ма, са тан ском вла шћу, кр во пи ја ма, гу ши те љи ма сло бо де и прав де, по-
ро дом па кла” итд. На род је стал но по зи вао: „Ни ка квог по пу шта ња њи ма, 
ни ка квих ком про ми са са њи ма, бо ри ти се са не при ја те љи ма Хри сто вим, не 
бо ја ти се му ка и смр ти, јер стра да ња за Ње га су нај ви ша сре ћа и нај ви ша ра-
дост.” Го ди не 1930. епи скоп Ва си ли је је му че нич ки по стра дао у Мо скви због 
од ба ци ва ња сер ги јан ског но во-об но вљен ства.163

Ма да су укра јин ски ауто ке фа ли сти пред ста вља ли чи сто рас кол нич ки 
по крет, они ни су де ли ли мо дер ни стич ку иде о ло ги ју мо сков ских об но вље на ца 
и ушли су у оп ште ње са њи ма тек у је сен 1924. го ди не, очи глед но са ци љем да 
обез бе де при зна ње соп стве не ауто ке фал но сти од Кон стан ти но пољ ског па три-
јар ха са ко јим су об но вљен ци би ли у оп ште њу. Ето због че га па три јарх Ти хон 
све до 5. ја ну а ра 1924. ни је про ши рио сво ју ана те му про тив об но вље на ца из 
1923. и на ауто ке фа ли сте. Али чак ни та да ауто ке фа ли сти го то во да ни су по ка-
зи ва ли не при ја тељ ство пре ма па три јар ху, и на свом Дру гом Све у кра јин ском 
са бо ру 1925. го ди не њи хов Си нод је из дао по сла ни цу по зи ва ју ћи об но вљен це 
да пре и спи та ју сво ју од лу ку о свр га ва њу па три јар ха Ти хо на.164

Го ди не 1929. Ста љин је из ме нио то ле рант ну по ли ти ку бољ ше вич ког ре-
жи ма пре ма укра јин ским ауто ке фа ли сти ма (ко ји су сва ка ко ве ћи ном би ли 
под кон тро лом со вјет ских аге на та), те су та ко у ја ну а ру 1930. вла сти са зва ле 
са бор ко ји је рас пу стио све њи хо ве цен трал не и ре ги о нал не цр кве не ор га не, 
ма да су по је ди не па ро хи је ауто ке фа ли ста по сто ја ле још не ко ли ко го ди на, 
под стро гим над зо ром вла сти.165

Са бор об но вље на ца из 1923. го ди не
У Ру си ји то ком 1922. об но вљен ци су на ста ви ли да ши ре свој ути цај. 

Ше сна е стог ју на три зна чај на је рар ха об ја ви ла су да у пот пу но сти при зна ју 
„Жи ву цр кву” на сле де ћи на чин: „Ми, Ми тро по лит вла ди мир ски и шуј ски 
163  Protopres byt er  Michael Polsky, Novie  Mucheniki Rossijs kie, Jordanville, 19 57 , part  2,  chapt er  IV . 
164 „Spravka o P rin yatii v Obshenie Episkopa Ser aphima  (Lya de)”,  Ts er kovnaya  Zh iz n', N 12, 19 37 .
165 Види:  A rchbishop  Leontius (Phil ip povich), „Ukrainskiye shovinisty i samosvyaty”, Russik ij  P astyr, II -
I II , 199 5,  pp .  1 54 -187; J .-F. M ey er, Re lig ions et sec uri te internationale, Berne: Offi   ce  Centrale de la Defense, 
1995, p. 29.
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Сер ги је (бу ду ћи пр ви со вјет ски 'па три јарх'), Ар хи е пи скоп ни же го род ски и 
ар за ма ски Ев до ким и Ар хи е пи скоп ко стром ски и га лиц ки Се ра фим, про у чив-
ши плат фор му При вре ме не Цр кве не Упра ве и ка нон ску за ко ни тост упра ве, 
сма тра мо је је ди ном за ко ни том, ка нон ском вр хов ном цр кве ном вла шћу, и 
све од лу ке ко је је она из да ла сма тра мо пот пу но за ко ни тим и оба ве зу ју ћим. 
По зи ва мо све истин ске па сти ре и вер на че да Цр кве, оне ко ји су по ве ре ни 
на ма и оне ко ји при па да ју дру гим епар хи ја ма, да сле де наш при мер”.166

Сер ги јан ски ми тро по лит Јо ван (Сни чев) је о овом ак ту пи сао: „Ми не ма-
мо пра ва да од исто ри је скри ва мо та жа ло сна и по ра жа ва ју ћа од ступ ни штва 
од је дин ства Ру ске Цр кве ко ја су се ма сов но по ја вљи ва ла по сле об ја вљи ва ња 
пи сма-по зи ва тро ји це по зна тих је ра ра ха у ча со пи су 'Жи ва цр ква'. Мно ги 
ме ђу ар хи је ре ји ма и све штен ством раз ми шља ли су ова ко: 'Ако је му дри Сер-
ги је сма трао да је мо гу ће пот чи ни ти се ВЦУ, он да је ја сно да и ми тре ба да 
сле ди мо ње гов при мер'”.167

Ме ђу тим, ГПУ је об но вљен ци ма пру жи ла вред ну по моћ ка да је ухап си ла 
у по сла ла у про гон ство сав клир ко ји је остао ве ран па три јар ху. Та ко ђе, они 
су им пре да ли око две тре ћи не ак тив них хра мо ва у Ру ској ре пу бли ци и Цен-
трал ној Ази ји, као и ви ше хи ља да у Укра ји ни, Бе ло ру си ји и Си би ру. Ипак, 
ови бро је ви пре у ве ли ча ва ју ре ал ну сна гу об но вље на ца, по што су ти хра мо ви 
би ли го то во пу сти, док су па три јар шиј ски би ли пре пу ни.

На њи хо вом дру гом Све ру ском са бо ру ко ји се са стао у Мо скви 29. апри-
ла 1923. об но вљен ци су пр ви пут хва ла ма оба су ли ре во лу ци ју, ко ју су на зва-
ли „хри шћан ском тво ре ви ном”, за тим со вјет ску власт, ко ја је, по њи хо вим 
ре чи ма, би ла пр ва на све ту ко ја је по ку ша ва ла да оства ри „иде а ле Цар ства 
Бо жи јег”, као и Ле њи на: „Пре све га ми смо ду жни да се ре чи ма ду бо ке за хвал-
но сти обра ти мо вла ди на ше др жа ве ко ја, на су прот кле ве та ма за гра нич них 
пот ка зи ва ча, не про го ни Цр кву… Ре чи за хвал но сти и по здра ва тре ба да 
упу ти мо је ди ној вла сти на све ту ко ја, иако не ве ру је, чи ни оно де ло љу ба ви, 
ко је ми, ма да ве ру је мо, не чи ни мо, а та ко ђе и во ђи Со вјет ске Ру си је В. И. 
Ле њи ну, ко ји тре ба да бу де драг и цр кве ним љу ди ма…”

Са бор је по том у од су ству осу дио па три јар ха Ти хо на (ко ји се још на-
ла зио за то чен у ма на сти ру) и ли шио га не са мо чи на, не го и мо на штва, 
осло вља ва ју ћи га од та да „мир ја нин Ва си ли је Бе ла вин”. Уки ну та је и са ма 
па три јар ши ја, а ње на об но ва про гла ше на је за кон тра ре во лу ци о нар ни чин. 
На кра ју, усво је но је још не ко ли ко ре зо лу ци ја ко је су же ње ним све ште ни ци-

166 Те кст  у : Gubon in, op.  ci t.,  pp.  218-219 .
167 Snychev ,  „Mi tropolit Sergij i Obnovlench es kij Raskol”, у: Danilushkin ,  op . cit.,  p. 18 2.
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ма до зво ља ва ле да по ста ју ар хи је ре ји, да сту па ју у дру ги брак, а уве ден је и 
гри го ри јан ски ка лен дар.

Ка да су од лу ке са бо ра би ле до не те па три јар ху на пот пис, он је мир но 
на пи сао: „Про чи тао. Са бор ме ни је по звао, ни су ми по зна те ње го ве ком пе-
тен ци је и сто га не мо гу да при знам ње го ве од лу ке за за ко ни те”.168

Че тр де сет шест епи ско па (од се дам де сет три при сут на на са бо ру) је 
пот пи са ло пре су ду па три јар ху. Је дан од њих, Јо а саф (Ши шков ски), при чао 
је оцу Ва си ли ју Ви но гра до ву ка ко је до то га до шло. „Во ђе са бо ра Кра сниц ки 
и Ва ве ден ски са бра ли су за ту сед ни цу све епи ско пе при сут не на 'са бо ру'. 
Ка да је из не се но не ко ли ко ди рект них и ин ди рект них при го во ра на пред лог 
во ђа са бо ра о свр га ва њу па три јар ха, Кра сниц ки је са свим отво ре но ре као 
сви ма при сут ни ма: 'Онај ко од мах не пот пи ше ре зо лу ци ју, из ове про сто ри је 
мо ћи ће да оде са мо пра во у за твор'. Уце ње ни епи ско пи (укљу чу ју ћи и Јо а са-
фа лич но), ни су на шли хра бро сти да се од у пру прет њи по нов ног за то че ња 
и при сил ног ра да у кон цен тра ци о ном ло го ру, па су та ко ипак пот пи са ли, 
ма да су го то во сви би ли про тив ре зо лу ци је. Ни ко од цр кве них љу ди ни је 
сум њао у то да је са бор ска од лу ка би ла ди рект но де ло со вјет ских вла сти и 
да се са да сва ко га ча са мо гао оче ки ва ти суд ски про цес и кр ва ва од ма зда над 
па три јар хом”.169 

Ипак, већ 1923. го ди не са бор об но вљен ског по кре та по чео је да се рас-
па да. Пет сто ше зде сет де пу та та по де ли ло се на че ти ри гру пе: при ста ли це 
Кра сниц ког (Жи ва цр ква), Ва ве ден ског (Ста ро-Апо стол ска цр ква), Ан то ни-
на (Цр кве ни пре по род) и па три јар ха Ти хо на. Ка да је Кра сниц ки по ку шао да 
пре у зме кон тро лу над са бо ром и од био би ло ка кву ко а ли ци ју из ме ђу сво је 
гру пе и оста лих об но вље на ца, рас кол ме ђу рас кол ни ци ма био је спре чен са мо 
за хва љу ју ћи сна жном за ку ли сном при ти ску што су га на ње го ве при ста ли це 
из вр ши ли ко му ни сти, ко ји ма је ус пе ло да пре гру пи шу об но вљен це у „Све ти 
си нод” на че лу са ми тро по ли том Ев до ки мом.170

У ме ђу вре ме ну, при ти сак на па три јар ха не ми ло срд но је по ја чан, уз 
сва ко днев не по се те аген та ГПУ Туч ко ва (па три јарх Ти хон га је звао „ан ђео 
са та нин”), ко ји га је уце њи вао ка ко би га при ну дио на уступ ке др жа ви. У 
апри лу вла да је об ја ви ла да ће па три јарх уско ро би ти из ве ден на суд по оп-
ту жба ма ко је по ти чу од су ђе ња пе де сет че тво ри ци у Мо скви и ми тро по ли ту 
Ве ни ја ми ну у Пе тро гра ду про шле го ди не. Ипак, де ли мич но због то га што 
су вла сти же ле ле да са бо ру об но вље на ца пру же при ли ку да га осу ди пр ви, 

168 G ubonin, op. cit., p . 2 2 4. 
169 Цитирано у: Archbishop Nikon (Rklit sky), Zhizneopisanie, op. cit.,  v ol . VI, p. 114.
170 Savelyev, op. ci t., p. 195.
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а де ли мич но, ка сни је, као ре зул тат ул ти ма ту ма да тог од стра не бри тан ског 
ми ни стра спољ них по сло ва лор да Кер зо на, ко га је по др жа ла буч на кам па ња 
у бри тан ској и аме рич кој штам пи, су ђе ње је од ло же но за 17. јун.

Вол ко го нов пи ше: „За то чен у Дон ском ма на сти ру, Ти хон је био под врг-
нут стан дард ном трет ма ну: са слу ша ња, прет ње, при ти сак и пот ку пљи ва ње. 
Са слу ша ња су на ста вље на и на кон што је Ле њин из гу био сво је (мен тал не) 
спо соб но сти, јер су ње го ве ин струк ци је у ве зи са цр кве ним по сло ви ма и 
да ље до слов но из вр ша ва не”.171

Пред сед ник Ан ти ре ли ги о зне ко ми си је Ја ро слав ски пи сао је 11. ју на По-
лит би роу и Ста љи ну: „Нео п ход но је да се од мах до не се сле де ћа ре зо лу ци ја у 
Ти хо но вом слу ча ју: 1) ис тра га Ти хо но вог слу ча ја мо ра би ти на ста вље на без 
вре мен ског огра ни че ња; 2) Ти хон мо ра би ти оба ве штен о то ме да ње го ва пре-
су да мо же би ти из ме ње на ако он: а) да на ро чи ту из ја ву да се ка је због зло чи на 
ко је је по чи нио про тив со вјет ског ре жи ма; б) при зна суд над со бом; в) отво-
ре но се огра ди од свих кон тра ре во лу ци о нар них ор га ни за ци ја, на ро чи то Бе ле 
гар де и мо нар хи стич ких ор га ни за ци ја, ка ко ци вил них та ко и ре ли ги о зних; г) 
да из ра зи свој не га ти ван став пре ма но вом Кар ло вач ком са бо ру и ње го вим 
уче сни ци ма, д) да из ра зи свој не га ти ван став пре ма на па ди ма ка то лич ког 
кли ра (у ли ку па пе, као и Над би ску па кен тер бе риј ског и Епи ско па кон стан-
ти но пољ ског Ме ле ти ја), ђ) да при ста не на не ке ре фор ме у цр кве ној сфе ри (на 
при мер, но ви ка лен дар). Ако при ста не, ми ће мо га осло бо ди ти и пре ба ци ти 
у Ва ла ам ско по двор је, без за бра не оба вља ња цр кве них по сло ва”.

Исто га да на, Ја ро слав ски је за бе ле жио сле де ће: „Кра так под сет ник за 
по ну ду што се ти че Ти хо на. 1) Нео п ход но је да по сто ји не што што би оправ-
да ло на ше од ла га ње Ти хо но вог слу ча ја, ина че би био ство рен ути сак да смо 
се упла ши ли прет њи бе ло гар де ја ца. 2) Из раз го во ра са Ти хо ном по ста ло је 
ја сно да ће се он уз из ве стан при ти сак и не ка обе ћа ња сло жи ти са тим по-
ну да ма. 3) Ако при ста не, те ње го ве из ја ве има ће огро ман по ли тич ки зна чај: 
оне ће у пот пу но сти по ре ме ти ти пла но ве чи та ве еми грант ске бан де; оне ће 
за да ти уда рац свим оним ор га ни за ци ја ма ко је су се ори јен ти са ле пре ма Ти хо-
ну; Ти хон ће по ста ти га ран ци ја про тив по ра ста ути ца ја ВЦУ (об но вље на ца); 
ње гов лич ни ути цај би ће ком про ми то ван ве за ма са ГПУ и по пу шта њем; 
ње го ве из ја ве про тив Кен тер бе риј ског би ску па, Ме ле ти ја, Ан то ни ја и па пе 
би ће ша мар у ли це пре све га ен гле ској вла ди, док ће у европ ским кру го ви ма 
ен гле ску де кла ра ци ју у Ти хо но ву од бра ну ли ши ти сва ког зна ча ја; и ко нач но, 
ње гов при ста нак на ма кар јед ну од ових ре фор ми (при стао је да при зна но-

171 Vo lkogonov,  op. cit ., p. 38 3.
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ви, Гри го ри јан ски ка лен дар) учи ни ће га 'је ре ти ком' – ино ва то ром у очи ма 
пра во слав них. ВЦУ ће сто га са чу ва ти сво је ра ни је по зи ци је уз зна чај но сма-
ње ње сво га ути ца ја”.172 

По чет ком ју на па три јарх се раз бо лео и пре ба чен је из Дон ског ма на сти ра 
у за твор Та ган ка. Ту је ин фор ма ци је о су ко бу у Цр кви мо гао да до би ја са мо из 
зва нич них со вјет ских но ви на, ко је су ве о ма пре у ве ли ча ва ле успе хе об но вље-
на ца. Осе ћа ју ћи да је ње го во при су ство на че лу Цр кве ап со лут но нео п ход но, 
и да су од ње го ва два не при ја те ља, об но вље на ца и ко му ни ста, об но вљен ци 
мно го опа сни ји, па три јарх је од лу чио да на пра ви уступ ке вла ди ка ко би био 
осло бо ђен. Та ко је 16. ју на, а за тим опет 1. ју ла из дао сво је по зна то „по ка ја ње” 
у ко ме се ка јао због свих сво јих ан ти со вјет ских де ла (укљу чу ју ћи и ана те ми-
са ње бољ ше ви ка) и „ко нач но и од луч но” огра дио од „ка ко за гра нич не, та ко 
и уну тра шње мо нар хи стич ко-бе ло гар деј ске кон тра ре во лу ци је”.173

Као ре зул тат, пре ма оцу Гле бу Ја ку њи ну, „све до та да шње пра вед не и 
хра бре ре чи па три јар хо ве ко је су осу ђи ва ле мо рал ни и ду хов ни пад љу ди, 
гро зно и  кр ва во ди вља штво, уби ства не ви них љу ди, гнев не про ва ле са тан-
ске зло бе и мр жње, скр на вље ње ре ли ги о зних и на ци о нал них све ти ња – све 
те ре чи ко ји ма је па три јарх по зи вао љу де да па зе на сво ју са вест, ре чи пу не 
пра вед ног огор че ња у од но су на по чи ње на зла, са да су од стра не па три јар ха 
лич но би ле про гла ше не за 'ан ти со вјет ску по ли ти ку'. Упр кос ве ли чи ни лич-
но сти и ју на штву па три јар ха Ти хо на, ми мо ра мо са ве ли ком жа ло шћу да 
при зна мо да је прин цип упо тре бе ла жи и ла жног све до че ња ра ди 'спа се ња 
Цр кве' у Мо сков ској па три јар ши ји пр ви при ме нио упра во он.

Са мо је не ко ли ко нај о се тљи ви јих хри шћа на раз у ме ло ка ко је стра хо ви то 
опа сан пут ко ји је па три јарх иза брао”.174

Ипак, ар хи е пи скоп Ни кон (Рклиц ки) из но си ма ње строг став пре ма из ја ви 
па три јар ха Ти хо на, при ме ћу ју ћи да: „1) она ни је уки ну ла ана те му у име Ру ске 
Пра во слав не Цр кве на со вјет ску власт, 2) он се бе ни је на звао при ја те љем ни 
са рад ни ком со вјет ске вла сти, 3) ни је при звао Бо жи ји бла го слов на њу, 4) ни-

172  N. N. Pokr ovsky, S.G. Petrov, A rkhivy Kr emlia: Politburo I Tserkov' 1922-1925gg.,  M oscow: Rosspen, 
1997, vol. 1, pp. 282-284 ( Р).
173 Gubonin ,  op . cit., pp. 280, 286;  S.  Bychk ov, M os kosvskij Koms om ol ets,  May  16 , 199 0.  Постоје  не ки 
по да ци  да је о сл об ађање патријар ха Тихона из  з ат вора  пов езано  са  чињеницом  да су у  ј уну 1 92 3. 
бољшевици кона чно увид ел и  да је Лењин пре више бо л естан да  би  се вра ти о  у  полит ику , па ј е А . 
Рико в  пр еузео о д  Л ењ ин а пре дседавањ е Совјето м народ них  ко месара.  Преузимајући дуж но ст Рик ов  
је позва о  па т ријарх а  и  об ећ ао му да ће с ма њити п ритис ак на рел иг иозне  орг аниза ције, д а ће смањити 
так се ко је  су плаћ ал а  свештена  ли ца и црк ве , те да ће  неке је рархе ослободити из затвора –  обећање 
је  и  одржао. Види:  Laty shev, op . c it. 
174 Yakunin, „V s luz henii k ul 'tu (Moskov skaya Pa triarkhiya i kul't  lichnost i Stalina)”, Na puti k sv obodye 
sovyesti, Moscow: Progres s, 1 989 , p. 1 78.
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је по звао ру ски на род да се по ко ри тој вла сти као бо го у ста но вље ној, 5) ни је 
осу дио по крет за об но ву мо нар хи је у Ру си ји, 6) ни је осу дио бор бу Бе лих за 
оба ра ње со вјет ског ре жи ма. Сво јом из ја вом па три јарх Ти хон је са мо ука зао на 
на чин де ло ва ња ко ји је иза брао за бу ду ћу од бра ну и чу ва ње Ру ске Пра во слав не 
Цр кве. Ко ли ко је тај на чин де ло ва ња био це лис хо дан, то је већ дру го пи та ње… 
али у сва ком слу ча ју па три јарх Ти хон ни је пре шао ону гра ни цу ко ја је одва ја ла 
ње га, као гла ву Ру ске Пра во слав не Цр кве, од без бо жне вла сти”.175

Па три јарх Ти хон је осло бо ђен 27. ју на 1923. го ди не, а са мо ње го во по ја-
вљи ва ње у јав но сти (у за тво ру је стра шно оста рио) би ло је до вољ но да „Жи-
ву цр кву” гур не у ду бо ко и не по врат но опа да ње.176 Она је оста ла опа сна све 
до тле док је ужи ва ла на кло ност вла сти; али већ 1926. вла сти су се окре ну ле 
дру ги ма (Гри го ри јан ци ма, а по том ми тро по ли ту Сер ги ју), као по год ни ји ма 
за оства ре ње њи хо вог за дат ка – уни ште ња Цр кве. До кра ја Дру гог свет ског 
ра та и по след њи пре о ста ли об но вљен ци при мље ни су у но во об но вљен ску 
со вјет ску Мо сков ску па три јар ши ју.

Ка ко би ло да би ло, па три јарх Ти хон се гор ко по ка јао због сво га „по ка ја-
ња”; ре као је – да је са мо знао ко ли ко је за пра во сла ба би ла Жи ва цр ква, он 
не би пот пи сао „по ка ја ње” и остао би у за тво ру.177 Ка да су га пак са ту гом 
упи та ли за што је ре као да ви ше ни је не при ја тељ со вјет ске вла де, он је од го-
во рио: „Али ја ни сам ре као да сам њен при ја тељ…”178

Па три јарх је 15. ју ла ана те ми сао Жи ву цр кву об ја вив ши сле де ће: „…Они 
су се бе одво ји ли од те ла Ва се љен ске Цр кве и ли ши ли се бла го да ти Бо жи је ко ја 
пре би ва са мо у Цр кви Хри сто вој. Сход но то ме све од лу ке до не те то ком на шег 
од су ства од стра не оних ко ји су упра вља ли Цр квом а ни су има ли ни за кон ско 
пра во ни ка нон ску власт, не ва же ће су и ни штав не, док су све рад ње и тај не 
са вр ше не од стра не епи ско па и кли ра от па лих од Цр кве ли ше не Бо жи је бла-
го да ти и си ле; вер ни ко ји уче ству ју у та квим мо ли тва ма и тај на ма не до би ја ју 
осве ће ње, не го се под вр га ва ју осу ди због уче шћа у њи хо вом гре ху…”179

175 Nikon, op . cit., pp.  15 1-152 .
176 По сп јеловск и пише:  „Ако  је крај ем 192 2. године патриј ар шија у Мо скви  им ала  само 4 цркве 
на спр ам  око 4 00 коли ко  су имали  об новље нц и,  ако  су  у П етрог р ад у пос ле  прогонст ва епископа 
Никол ај а обно вљенци заузели  го тово с ве  цркв е и ако  ј е у ч ит аво ј  земљи ок о 6 6% активних  цр кава  
било у р укама обновљенац а,  у новемб ру 1924. обновљ ен ци с у и мали око  1 4,000 ц ркава,  не  више 
од  30%” ( ”Obnovlenc he stv o: Pereosm yslenie  te chenia  v s ve te  arkhivn yk h dokumentov”, Vestnik Russkogo 
Khristianskogo Dvizhenia, 168,  I I- III, 1993 ,  p.  217).
177 Sw an , op. ci t .,  p. 83. 
178 Цитирано  у: Protopriest Lev Lebedev, „Dia logue between  the ROCA and  the MP: W hy and How?” 
-  Report to be gi ve n to t he Sobor  of Bishops of the  Russian  Church Out sid e Russia ,  Great Len t,  19 98. Пр ев ео  
са руск ог н а енгле ски и објав ио  на интернету протођакон C hr istopher Birchall.
179 Regels on, op , c it .,  p. 347; Gubonin, op. ci t., p.  291 .
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Ве ли ки број па ро хи ја са да је од ба цио об но вљен ство, на ро чи то у та ко 
ва жним цен три ма ка кви су Пе тро град (тру дом епи ско па Ма ну и ла Ле ме шев-
ског180) и Во ро њеж (тру дом ар хи е пи ско па Пе тра Зве ре ва181), док су ути цај ни 
је рар си об но вље на ца, по пут ми тро по ли та Сер ги ја, по жу ри ли (ма да још увек 
не до вољ но бр зо, ка ко је при ме тио све ште но му че ник Епи скоп глу ков ски 
Да ма скин182) да се јав но по ка ју пред па три јар хом.

Ов де ће мо ци ти ра ти ва жног све до ка тих исто риј ских до га ђа ја, са бор ца 
па три јар ха Ти хо на, све ште но и спо вед ни ка ар хи ман дри та Пи ти ри ма, ко ји је 
по во дом „по ка ја ња” ми тро по ли та Сер ги ја ре као: „Сер ги је је ви део па три јар-
хо ву не по ко ле бљи вост и по жу рио је да при не се сво је по ка ја ње па три јар ху… 
Па три јарх Ти хон, узи ма ју ћи у об зир ве ли ки обим ште те по чи ње не Цр кви… 
ни је сма трао за мо гу ће да при хва ти Сер ги је во по ка ја ње у при ват ној фор ми, не го 
му је на ре дио да по ка ја ње при не се по чи ну ду бо ког по кај ни ка… И то ду бо ко 
по ка ја ње Сер ги је је при нео у од ре ђе ни дан, у Дон ском ма на сти ру у Мо скви. 
Са бра ло се мно штво пра во слав них… На кон Бо жан ске слу жбе све ти па три јарх 
Ти хон је пра ћен све штен ством иза шао на ам вон у од је ја ни ју па три јар ха, док је 
екс ко му ни ци ра ни Сер ги је, ко ји је (прет ход но) ста јао на пра гу из ван цр кве, пу-
зао на ко ле ни ма кроз це лу цр кву, из ме ђу ре до ва вер них, без ра се и не по кри ве не 
гла ве. Кле че ћи на ко ле ни ма пред пр во је рар хом Цр кве Сер ги је је ис по ве дио свој 
грех и за мо лио опро штај од Ње го ве Све то сти. Али на род је гла сним по ви ци ма 
за глу шио ре чи из дај ни ка Пра во сла вља, ми тро по ли та Сер ги ја: 'Све ти Вла ди ко, 
не ве руј му, не ве руј му!' – ви као је на род. Па три јарх је не мо, без ре чи ста јао. 
И бив ши ми тро по лит Сер ги је, пу зе ћи на ко ле ни ма иза шао је из цр кве. За тим 
је по но во, од спољ њих вра та хра ма, на ко ле ни ма до пу зао кроз це лу цр кву до 
ам во на и опет за тра жио опро штај. Али на род га је од би јао, по на вља ју ћи исте 
ре чи: 'Не ве руј му, опет ће те пре ва ри ти!' И по но во је Сер ги је био при ну ђен да 
от пу же из цр кве, док ни је и тре ћи пут при сту пио пр во је рар ху, ко ји је ста јао 
на ам во ну, и за тра жио опро штај због от пад ни штва ко је је по чи нио. Ма да су 
вер ни на ста ви ли да не го ду ју по ви ци ма: 'Не ве руј му, не ве руј му!', па три јарх 
Ти хон им се обра тио ре чи ма Спа си те ље вим: Оно га ко ји до ла зи ме ни не ћу ис-
те ра ти на по ље (Јн. 6,37). Ко нач но се обра тио бив шем ми тро по ли ту Сер ги ју. 
Пи тао га је да ли је све стан сво је ве ли ке кри ви це пред пра во слав ном ве ром и 

180 Види : M et ropoli tan John  (S nychev) of  Saint  Pete rsburg, Mitropol it Manuil (Leme sh e vs ky), Sa in t 
Petersburg, 1 993.
181  Вид и: „Pyotr,  arkhie piskop V or onez hskij”,  Vestnik Ge rma nskoj Eparkhii Russkoj Pravoslavn oj Tserk vi  
za Granitsei, no.  6 , 19 91 , pp. 18-21; „Episkop Varnava (Belyaev)”, Prav oslavnaia Z hizn', n o.  3 (518 ), March,  
1 993, p. 19; Andr eyev, Russ ia's Cat aco mb Saints, Platina ,  Ca .:  St. H erm an  of A las ka Brotherh oo d ,  p.  177; 
 „Vospomi na nia monak hi ni Serap himy ob Arkhiepiskope Petre (Zv ereve)”,  T roi ts koe Slovo, N  6 , pp. 12-27).
182 E. L.  Episkopy- Ispovedn iki, San F rancisco,  19 71 , p. 68, note. 
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Цр квом? Да ли обе ћа ва пред Бо гом и мно гим све до ци ма не бе ске и зе маљ ске 
Цр кве да ће из вр ша ва ти па три јар хо ве за по ве сти? На све ово Сер ги је је од го-
во рио по тврд но и из ја вио је да ја сно схва та сво ју ве ли ку кри ви цу, да од ба цу је 
об но вљен ство и пре да је га ана те ми, да ће до смр ти оста ти ве ран све том Пра-
во сла вљу и да обе ћа ва да ће из др жа ти сва ку ка зну ко ју му па три јарх од ре ди. 
А па три јарх је над њим из ре као суд Све ру ске Пра во слав не Цр кве: 'Бив ши 
ми тро по лит Сер ги је, ко ји је от пао у бо го мр ску је рес жи во цр кве ног об но вљен-
ства и ко ји је мно ге пра во слав не све ште ни ке, мо на хе и вер не од вео у про паст, 
оста ће до кра ја сво га жи во та да пла че због оно га што је учи нио, и од са да не 
мо же да при сту па цр кве ном слу же њу, не го ће оста ти у чи ну про стог мо на ха'. 
За тим му је на ло жио да оста не у од ре ђе ном ма на сти ру без пра ва да га на пу сти, 
у пот пу ној по слу шно сти оцу игу ма ну. А бив ши ми тро по лит Сер ги је је пред 
Хри стом Бо гом и Ње го вим ан ђе ли ма и све том Цр квом дао обе ћа ње да ће тач но 
ис пу ни ти све што је обе ћао. Али авај, он је од мах пре ва рио па три јар ха, пре кр-
шио да то обе ћа ње и др ско по га зио ка но не Са бор не и Апо стол ске Цр кве. Он 
је из дао сва ко га ко га је мо гао да из да; из ја вио је да је 'до био пот пу ни опро штај 
од Ње го ве Све то сти' и по чео је да слу жи. У све тлу ка но на све тих Апо сто ла, 
све тих Са бо ра и све тих Ота ца, он на кон то га не са мо да се сма тра ка жње ним, 
не го и пот пу но сврг ну тим, чак и од лу че ним.

И та пре ва ра би ла је успе шна, јер у то из у зет но те шко вре ме за Цр кву, глас 
Ње го ве Све то сти па три јар ха те шко се мо гао чу ти из ван Дон ског ма на сти ра, 
где је жи вео на кон сво га за то че ња… Прем да уми ро вљен па три јарх Ти хон је 
че сто упо зо ра вао да ни ко ме од во ђа об но вљен ске ла жне цр кве не мо же би ти 
до пу ште но да пред во ди истин ску Пра во слав ну Цр кву”.183

Не ки сер ги јан ци по ку ша ва ју да до ка жу ка ко Сер ги је ни је за пра во де лио 
по зи ци ју об но вље на ца. Ипак, Сер ги је ве пу бли ко ва не из ја ве у ко рист об но-
вље на ца, а на ро чи то ње го ва по сла ни ца од 16. ју на 1922, про тив ре че та квом 
гле ди шту. Не са мо то, на род му ни је ве ро вао и тра жио је од па три јар ха да га 
не при ми; по зна ти ста рац Нек та ри је Оп тин ски ре као је да у ње му још увек 
има отро ва об но вљен ства.184 

Бољ ше ви ци су на ста ви ли да по др жа ва ју об но вљен це и 8. де цем бра 1923. 
из да ли су ин струк ци ју ко јом се за бра њу је по ми ња ње „бив шег” па три јар ха на 
бо го слу же њу, јер би за та кав чин сма тра ли да „има ка рак тер чи сто по ли тич ке 
де мон стра ци је про тив рад нич ко-се љач ке вла сти”.185 Но, све јед но, па три јар хо ва 

183 „Preemvstvennost' Grekha”, a publ ica tion of the  parish  of the Holy New Martyrs and Co nf essors o f 
 Russia, Tsaritsyn,  pp. 7-9  (Р) .
184 I. Kontsevich, Op tina pu st yn' i ee vremia, Jordanville,  N. Y.:  Holy Trinity Monastery Pres s, 19 71, p.  546
185 Danilushkin, op. cit., p. 192.
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по пу лар ност би ла је та ква, да ни об но вљен ци ни при ти сак ГПУ ни су мо гли 
да уз др ма ју ло јал ност огром ног бро ја љу ди. Ру ска За гра нич на Цр ква та ко ђе је 
оста ја ла ло јал на ње му, баш као и све По ме сне Цр кве, из у зев Алек сан дриј ске и 
Кон стан ти но пољ ске. Ва се љен ски па три јарх Гри го ри је VII при знао је об но вљен-
це и од лу чио да по ша ље ко ми си ју ко ја би „до не ла мир и учи ни ла крај са да шње 
ано ма ли је”, али је био са мо од луч но пре ко рен од стра не па три јар ха Ти хо на.186

„Част и сла ва по кој ном па три јар ху – пи сао је ми тро по лит Ан то ни је (Хра-
по виц ки) 1925. го ди не – јер уз сву сво ју до бро ћуд ну снис хо дљи вост пре ма 
љу ди ма и уз сву че жњу за ми ром, он ни ка да ни пе даљ зе мље ни је дао не плод-
ној Жи вој цр кви, не го је по кај ни ке из ње при мао пре ма чи ну за при ма ње је-
ре ти ка и рас кол ни ка, а цр кве ко је су од њих би ле вра ћа не сво јим за ко ни тим 
па сти ри ма, по но во је осве шта вао као оскр на вље не од је ре ти ка”.187

Па три јар шиј ска Цр ква је по бе ди ла.

По у ке об но вљен ства
Ако је Мо сков ски Са бор из 1917-1918. од ре дио те мељ ну по зи ци ју Цр-

кве у од но су на др жа ву, на са бо ри ма об но вље на ца 1922-1923. по ка за ли су 
се основ ни на чи ни на па да ко је др жа ва при ме њу је про тив Цр кве, те се та ко 
цр ква оп скр би ла вред ним ис ку ством за још же шћу бор бу у бу дућ но сти. Ти 
основ ни на чи ни на па да би ли су:

1. Упра вља ње цен трал ном ад ми ни стра ци јом Цр кве
По пут др жа ве, и Цр ква је по сво јој по стре во лу ци о нар ној струк ту ри 

пред ста вља ла ви со ко цен тра ли зо ва ну ор га ни за ци ју. По ра жа ва ју ћи ус пе си 
Жи ве цр кве у ра ни јим ста ди ју ми ма ње ног по сто ја ња де ли мич но су би ли ре-
зул тат то га што је она узур пи ра ла цен трал ну ад ми ни стра ци ју, а то је до ве ло 
до за бу не ка ко у ви шим, та ко и у ни жим сло је ви ма вер них. Па три јарх је био 
у за тво ру, не ке гла си не го во ри ле су да је сврг нут, дру ге да је уби јен. Ма да је 
чу вар па три јар шиј ског тро на ми тро по лит Ага тан гел ра за слао тај ну за по вест 
епи ско пи ма до пу шта ју ћи им да, у скла ду са па три јар хо вим ука зом бр. 363 од 
7/20. но вем бра 1920. го ди не, са мо стал но упра вља ју сво јим епар хи ја ма, би ло 
је те шко осло бо ди ти се на ви ке да се све ва жни је од лу ке оче ку ју из цен тра. Не-
ки су се те на ви ке осло бо ди ли тек по сле мно го тра гич ни јих до га ђа ја из 1927. 
го ди не, ка да је још је дан бес кру пу ло зни је рарх, ми тро по лит Сер ги је (Стра го-
род ски), пре у зео кон тро лу над цен трал ном ад ми ни стра ци јом Цр кве.

186 Arc hbi sh op  Nikon  (Rklitsky),  op . cit. , pp. 161-163.
187 Metropolitan Anthony ,  у:  Orthodo x Li fe, vol. 25, March- April, 19 7 5.
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2. Фа са да ка нон ског Пра во сла вља
Об но вљен ци су ис пр ва ста ви ли ма ску ка нон ског Пра во сла вља, твр де ћи 

да су власт за ко ни тим пу тем при ми ли од па три јар ха. Ипак, уско ро су ту ма ску 
зба ци ли, и то је би ла њи хо ва глав на гре шка. Као што ви ди мо, гру бо шћу сво јих 
на па да на основ не дог ма те ве ре и на мо на штво, они су од би ли вер ни на род. 
У бу дућ но сти ГПУ ће се по ста ра ти да њи хов кан ди дат за ру ко во ђе ње Ру ском 
Цр квом са чу ва ма кар при вид ка нон ског и дог мат ског Пра во сла вља.

3. Са бла зан др жав не ле га ли за ци је
Без об зи ра на па три јар хо во „по ка ја ње”, па три јар шиј ска Цр ква за ње го вог 

жи во та ни је би ла ле га ли зо ва на од стра не др жа ве. То је зна чи ло да је Цр ква 
стал но би ла као у пу сти њи, без оног ком фо ра и без бед но сти ко ју су ужи ва ли 
об но вљен ци. А ко ли ко су да ле ко ови по след њи би ли спрем ни да иду ка ко би 
за до би ли ту без бед ност, по ка зу је опе ло ко ји су од слу жи ли Ле њи ну ка да је 
умро, то ком ко га је у над гроб ној бе се ди ње го ва ду ша опи са на као „по су шти-
ни хри шћан ска”! У истом ду ху би ла је и бе се да Ва ве ден ског на са бо ру 1923. 
ко јој је ре као: „Ми вла сти ма тре ба да се обра ти мо ре чи ма ко је из ра жа ва ју 
осе ћа ње ду бо ке за хвал но сти. Цр ква ни је го ње на, ка кве год кле ве те да ши ре 
стра ни про па ган ди сти. У Ру си ји сва ко мо же да из ра зи сво ја убе ђе ња. Ми смо 
ду жни да ове ре чи бла го дар но сти упу ти мо је ди ној вла ди на све ту ко ја, иако 
не ве ру је у Бо га, де лу је са ве ћом љу ба вљу од оне на ко ју ми, ко ји ве ру је мо, 
мо же мо да по ла же мо пра во”.188

Пра ва је иро ни ја, ка ко је ис та као отац Ај дан Ни колс, то што су об но-
вљен ци до шли до тле да „по ду ху пот чи ње но сти др жа ви ли че на пред ре во лу-
ци о нар ну др жав ну Цр кву”.189 А па три јар шиј ска Цр ква је за до би ја ла све ве ћи 
ду хов ни ауто ри тет. Јер већ по чет ком два де се тих ис так ну то је гле ди ште да 
вер ни са да жи ве, пре ма па три јар хо вим ре чи ма, „у го ди ни три јум фа са та не 
и вла сти ан ти хри ста”. За то је Жи ва цр ква, ула ском у на год бу са со вјет ском 
вла шћу, пре ма па три јар хо вим ре чи ма, по ста ла „ан ти хри сто ва уста но ва”.190 

Па три јар шиј ска Цр ква је, на про тив, би ла на лик же ни ко ја бе жи у пу-
сти њу пред цр ве ном ажда јом (Отк, 12); и упра во су се њој при љу би ла вер на 
че да Цр кве.

188 Цитирано  у: Gust a vso n, op.  cit. 
189 Nic hol s, Th eology in the Russian Di asp ora, Cambridge University Pr es s, 1989,  p.  53.
190  Regelson , op. cit., p. 3 13.



109

2. ГРЧ КА И БАЛ КАН:
НО ВО КА ЛЕН ДАР СКИ РАС КОЛ

(1900-1924)

Та ко да кле, бра ћо, стој те чвр сто
и др жи те пре да ња, ко ји ма сте на у че ни,

би ло на шом реч ју, би ло по сла ни цом.
2. Сол. 2,15

Рас пад Ото ман ског цар ства био је жељ но иш че ки ван и под сти цан од 
стра не Пра во слав них Цр ка ва Грч ке и Бал ка на – Кон стан ти но пољ ске, Грч ке, 
Бу гар ске, Срп ске и Ру мун ске. Ипак, он ни је отво рио слав ну но ву стра ни цу 
у исто ри ји Цр кве, ка ко су се мно ги на да ли и оче ки ва ли, не го је пре био 
гла сник и је дан од узро ка па да офи ци јел них Цр ка ва у ре ги о ну у на ред них 
не ко ли ко де це ни ја. 

Бал кан ски ра то ви
Го ди не 1912. Грч ка, Бу гар ска, Ср би ја и Цр на Го ра су се ује ди ни ле ка ко би 

по бе ди ле Тур ке, ко ји су пре ма Лон дон ском ми ров ном уго во ру из ма ја 1913. 
би ли при ну ђе ни да да ју све сво је по се де у Евро пи, из у зев Кон стан ти но по ља 
и око ли не. Ипак, по де ла Ма ке до ни је про у зро ко ва ла је не при ја тељ ство и огор-
че ње ме ђу пра во слав ним зе мља ма, што је до ве ло до Дру гог Бал кан ског ра та, 
у ко ме су се све ло кал не си ле, укљу чу ју ћи и Тур ке, ује ди ни ле про тив Бу гар ске 
и по ра зи ле је. Пре ма Бу ку ре штан ском ми ров ном уго во ру из ав гу ста 1913. 
Ма ке до ни ју су по де ли ле Ср би ја и Грч ка, фор ми ра на је не за ви сна Ал ба ни ја, 
а Тур ска и Ру му ни ја су се про ши ри ле на ра чун Бу гар ске.

Ови ра то ви от кри ли су стра шну мр жњу у ре ги о ну, не са мо из ме ђу пра-
во слав них и му сли ма на, не го и из ме ђу са мих пра во слав них. Још пре то га 
по сто ја ло је не при ја тељ ство Гр ка и Бу га ра, ко је је већ до ве ло до рас ко ла две 
цр кве 1872. го ди не. Ма ње стра шна ни је би ла ни мр жња из ме ђу Ср ба и Ал ба-
на ца, или из ме ђу Ср ба и Бу га ра:

И по ред стра шних не тр пе љи во сти про у зро ко ва них овим  ра то ви ма, 
Бал кан је то ком овог пе ри о да још да вао див не све ти те ље, ка кав је све ти 
Нек та ри је Егин ски (+1920). Ипак, при мер све тог Нек та ри ја ко ји је до кра ја 
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жи во та био про го њен од стра не цр кве них вла сти, по ка зу је да зле стра сти 
рас пи ре не ра то ви ма ни су би ле огра ни че не са мо на вој не кру го ве, не го су 
има ле ко ре не у  ду бо кој кри зи ве ре ко ја ће Истин ско Пра во сла вље уско ро 
на чи ни ти ма њин ском ве ром у ре ги о ну.

Бал кан ски ра то ви би ли су увод у Пр ви Свет ски рат из ко га су Ср би ја 
и Грч ка иза шле као по бед ни це, а Бу гар ска и Тур ска као по ра же не. Али гу би-
ци су би ли стра вич ни – и го ри за по бед ни ке не го за по ра же не. Та ко, док је 
Бу гар ска из гу би ла 100,000 љу ди, уз још 200,000 ра ње них, Ср би ја је из гу би ла 
275,000 љу ди, док је још око 800,000 ци ви ла стра да ло од бо ле сти то ком ра та, 
да кле че твр ти на ста нов ни штва и две тре ћи не му шка ра ца из ме ђу 15 и 55 
го ди на.191

Ду го роч но гле да но, по сле ди це ра та за Пра во сла вље би ле су раз ли чи те. 
Са јед не стра не, ве ли ки не при ја те љи Пра во сла вља и на Ис то ку и на За па ду 
– про те стант ска Не мач ка, ка то лич ка Аустро-Угар ска и му сли ман ска Тур ска 
– би ли су по бе ђе ни. Та ко ђе, ство ре на је Кра ље ви на Ју го сла ви ја ко ја је об у-
хва та ла Ср бе, Хр ва те и Сло вен це, а ко јом је вла дао пра во слав ни Краљ. Но, 
са дру ге стра не, уни ште на је пра во слав на Ру си ја, ко ја је сву где би ла нај ве ћа 
пот по ра Пра во сла вљу, а за ме нио ју је ужа сни ате и стич ки си стем ко ји је 
уско ро про гу тао де вет де се ти на пра во слав них хри шћа на. Ве ро ват но нај го ра 
ду го роч на по сле ди ца, ма да то ни је би ло од мах ви дљи во, био је ве ли ки по раст 
ути ца ја ан гло-сак сон ских на ци ја – глав них за го вор ни ка еку ме ни стич ког по-
кре та. Овај ути цај се на ро чи то сна жно осе тио у Грч кој. Убр зо на кон про ме не 
рав но те же сна га на ште ту Не ма ца, а у ко рист Ан гло-Сак со на ца, по ја вио се 
по гу бан ути цај ка рак те ри стич но ан гло-сак сон ске је ре си еку ме ни зма, ко ју је 
сна жно осе ти ла је рар хи је Грч ке Цр кве.

Дво ји ца Кри ћа на: (1) Елеф те ри је Ве ни зе лос
Нај ва жни ји по ли ти чар у ре ги о ну био је грч ки на ци о на ли ста са Кри та 

и ма сон Елеф те ри је Ве ни зе лос. Апо стол Па вле је ре као да су Кри ћа ни сваг да 
ла жљив ци, зли зве ро ви, про ждр љив ци ле њи (Тит. 1,12). Ове ре чи су по себ но 
при клад не за Ве ни зе ло са, ко ји је об ма нуо грч ки на род та ко што је под ста као 
ње го ве на де у по гле ду осва ја ња и сла ве, да би га по том не ми ло срд но обо рио 
на зе мљу.

„Кра јем (де вет на е стог) ве ка, – пи ше Мак ми лан – у вре ме осло бо ђе ња 
Кри та од тур ске вла сти и по том ње го вог при кљу че ња Грч кој, Ве ни зе лос је за у-

191 Бро јеви  у: Ba rba ra Jelavich, History  o f the Balkans, Cambridge  University Press, 1983,  vo lume 2, p. 
136, and Tim Judah,  Th  e Serbs , Y ale Uni v er si ty Press,  1999, p. 101 .
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зи мао ис так ну то ме сто у тој бор би. До 1910. он је био пре ми јер. У Бал кан ским 
ра то ви ма 1912. и 1913. је та ко успе шно ма не ври сао на ме ђу на род ној сце ни, 
да су Грч кој при по је не ве ли ке те ри то ри је на се ве ру, од Епи ра на се ве ро за па-
ду, до Ма ке до ни је и де ла Тра ки је на се ве ро и сто ку. Но ве те ри то ри је су ви ше 
не го удво стру чи ле ње ну ве ли чи ну. Чим је пот пи сао Бу ку ре штан ски ми ров ни 
спо ра зум из 1913. го ди не, ко јим су грч ка осва ја ња по твр ђе на, Ве ни зе лос је 
ре као: 'Хај де да са да по глед усме ри мо ка Ис то ку'.

Ис ток – то је зна чи ло Ото ман ска Тур ска. Та мо ле жи то ли ко грч ких ста-
ри на: Тро ја и ве ли ки гра до ви дуж ма ло а зиј ске оба ле – Пер гам, Ефес, Ха ли-
кар нас. Та мо је ро ђен Хе ро дот, отац исто риј ске на у ке, као и Хи по крат, отац 
ме ди ци не. На Ле зво су је сво ју по е зи ју пи са ла Сап фо, а на Са мо су је Пи та го ра 
из ми слио ге о ме три ју… Ви зан тиј ско цар ство и хри шћан ство до да ли су но ви 
слој успо ме на и још је дан основ тим пре тен зи ја ма; јер хи ља ду го ди на, од 
вре ме на ка да је Кон стан тин по стао пр ви хри шћан ски цар, пре сто ње го вих 
на след ни ка на ла зио се у ње го вом гра ду, Кон стан ти но по љу (да нас Истам бу-
лу), они су го во ри ли грч ки и одр жа ва ли су у жи во ту ве ли ке тра ди ци је. Грч ки 
пра во слав ни па три јарх је још увек жи вео ту, а не у Ати ни. Све та Со фи ја, са да 
џа ми ја, би ла је цр ква ко ју је у ше стом ве ку по ди гао ве ли ки Ју сти ни јан. Ве ко-
ви ма ста ра про ро штва на ја вљи ва ла су да ће град би ти осло бо ђен од тур ских 
вар ва ра; ге не ра ци је Гр ка су за тим че зну ле.

Ве ни зе лос је пред став ни ци ма ве ли ких си ла у Па риз пи сао да Грч ка не же ли 
Кон стан ти но пољ. Мо жда би аме рич ки ман дат мо гао да бу де по же љан. При ват-
но, он је сво је нај бли же при ја те ље уве ра вао да ће Грч ка уско ро оства ри ти свој 
сан. Кад се Град јед ном на ђе из ван тур ских ру ку, Гр ци ће, са сво јом уро ђе ном 
пред у зи мљи во шћу и ди на мич но шћу, бр зо пре у зе ти кон тро лу над њим. 'Тур ци 
су – го во рио је (бри тан ски пре ми јер) Лојд Џорџ – не спо соб ни да пра вил но упра-
вља ју та ко ве ли ким гра дом и лу ком'. То ком ми ров не кон фе рен ци је Ве ни зе лос 
ни је про пу стио при ли ку да на гла си ко ли ко је тај град био грч ки.

Ма да су чи та ва Грч ка и грч ко дру штво но си ли жиг сво је ото ман ске 
про шло сти, Ве ни зе лос је го во рио у име мно гих Гр ка ка да је ин си сти рао на 
то ме да ње гов на род при па да мо дер ном, за пад ном све ту. Гр ци ће при род но 
ци ви ли зо ва ти за о ста ле Тур ке, баш као што су Бри тан ци или Фран цу зи ци-
ви ли зо ва ли Афри кан це или Ази ја те. За што он да, пи тао је он, не ки гле да ју 
са мо на грч ки на та ли тет (на ро чи то на Кри ту); чи ње ни ца да је он био нај ве ћи 
на све ту ја сно је по ка зи ва ла му жев ност грч ке на ци је. Го ди не 1919, твр дио је 
Ве ни зе лос, под тур ском вла шћу жи ве ло је око два ми ли о на Гр ка.

Та чан број ве ро ват но је био бли жи ци фри од ми ли он и по. Ме ђу тим, 
упр кос Ве ни зе ло со вим тврд ња ма, ни су сви ти љу ди за се бе сма тра ли да при-
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па да ју ве ли кој Грч кој. Ши ром ото ман ске Тур ске би ло је грч ких ко ло ни ја, од 
ко јих су не ке, као оне у Пон ту на ју жној оба ли Цр ног мо ра, би ле осно ва не 
та ко дав но да су њи хо ви ста нов ни ци го во ри ли је два пре по зна тљи вим грч ким 
је зи ком. У уну тра шњо сти Тур ске би ло је ма ло (спо ља шњих) раз ли ка из ме ђу 
Гр ка и Ту ра ка. Ве ро ват но се и до 400,000 Гр ка од сво јих тур ских су се да раз-
ли ко ва ло са мо по сво јој ре ли ги ји и по чи ње ни ци да ко ри сте грч ка сло ва за 
пи са ње тур ских ре чи. Је ди но је у ве ли ким лу ка ма, као што су Смир на (да нас 
Из мир) и Кон стан ти но пољ, грч ки на ци о на ли зам имао не ка кав зна чај.

У де це ни ја ма уочи 1914. хи ља де Гр ка оти шло је у Тур ску у по тра зи за по-
слом и бо љим жи во том. Са со бом су по не ли и на де сво јих су на род ни ка да ће 
тур ски Гр ци мо ћи да се осло бо де, ра ди сво је грч ке кул ту ре, и да ће ве ро ват но 
ући у са став не ке ве ће Грч ке др жа ве. Про ме не у са мој Тур ској под сти ца ле су 
грч ки на ци о на ли зам. Ка да су 1908. на власт до шли Мла до тур ци, ста ра то ле-
ран ци ја ко ју су ото ман ске вла сти по ка зи ва ле пре ма ма њи на ма би ла је осу ђе на 
на про паст, а 1912. и 1913, ка да су му сли ман ске из бе гли це по че ле да на пу шта-
ју Бал кан вра ћа ју ћи се у Тур ску, от по че ла је ре пре си ја пре ма хри шћан ским 
ма њи на ма. Упр кос то ме, пре Ве ли ког (Пр вог свет ског) ра та Ве ни зе лос је био 
опре зан по пи та њу за шти те тур ских Гр ка или њи хо вог ује ди ње ња са Грч ком; 
ње го ва зе мља мо ра ла је да се опо ра ви од Бал кан ских ра то ва и да се по све ти 
ап сор бо ва њу но во о сво је них те ри то ри ја. За и ста, го ди не 1914. Ве ни зе лос се 
спре мао за пре го во ре о мир ној раз ме ни ста нов ни штва, Гр ка из Тра ки је и 
Ма ле Ази је за Тур ке из Грч ке. Раз ме на до ко је је до шло осам го ди на ка сни је 
ни је из вр ше на ни пу тем пре го во ра, ни мир но.        

Пр ви Свет ски рат из ме нио је сли ку у пот пу но сти. Тур ска је иза бра ла 
гу бит нич ку стра ну, а Ве ни зе лос и Грч ка по бед нич ку. Око 1919. го ди не је чак 
из гле да ло да је суд би на Ото ман ске Тур ске да иш че зне. Ве ли чи на по бе де и 
сна га грч ких са ве зни ка би ли су за ди вљу ју ћи; грч ке но ви не го во ри ле су о 
'оства ре њу на ших сно ва'. Са мо Кон стан ти но пољ ни је спо ми њан јер су то 
бра ни ли цен зо ри. За пра во, Тур ска је сте би ла по ра же на, али да ле ко од то га 
да је би ла до крај че на; грч ки са ве зни ци ни су би ли ни та ко моћ ни, ни та ко 
по у зда ни као што је Ве ни зе лос ми слио; и у са мој Грч кој по сто ја ла је ду бо ка 
по де ла из ме ђу при ста ли ца и про тив ни ка Ве ни зе ло са.

Ове по де ле би ле су на сле ђе из вре ме на грч ког ула ска у рат. Ма да је Ве ни-
зе лос од по чет ка био отво ре но про са ве знич ки ори јен ти сан, краљ Кон стан-
тин, ко ји је био оже њен се стром не мач ког ца ра, за у зео је ре а ли стич ки став, 
же ле ћи да се Грч ка др жи не у трал но. Краљ и ње го ве при ста ли це су та ко ђе 
би ли иму ни на еуфо рич ну ви зи ју про ши ре ња те ри то ри ја; они су би ли скло-
ни ји ви зи ји 'ма ле али ча сне Грч ке'. То ком ду ге по ли тич ке кри зе из ме ђу 1915. 
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и 1917. Ве ни зе лос је нај пре био укло њен са по ло жа ја, а по том је 1916. го ди не 
упр кос кра ље вом про ти вље њу фор ми рао при вре ме ну вла ду ко ја је по ло ви ну 
Грч ке уве ла у рат. Го ди не 1917. Кон стан тин је био при ну ђен да на пу сти Грч ку. 
По но во ује ди ње на Грч ка ушла је у рат на стра ни са ве зни ка, али то је дин ство 
је би ло јед на ко сла бо као и из го во ри ко је је Ве ни зе лос са да ко ри стио да по-
хап си сво је про тив ни ке. У вла ди, пра во су ђу, гра ђан ским слу жба ма, вој сци, 
чак и у Пра во слав ној Цр кви – сву где су спро ве де не чист ке ко је су у грч ком 
дру штву оста ви ле ду бо ки јаз ко ји је тра јао чи та ву ге не ра ци ју.

У са ве знич ком та бо ру ове ак ци је, ако су уоп ште би ле при ме ће не, ма ло 
су шко ди ле Ве ни зе ло со вом угле ду. Он је сме ло до зво лио ис кр ца ва ње бри-
тан ских и фран цу ских тру па у Со лу ну у вре ме ка да је Грч ка још би ла не у-
трал на; он је по тро шио ми ли о не ко је Грч ка ни је мо гла да одво ји за вој ску; 
иако ни су уче ство ва ле у ра ту, грч ке тру пе су оти шле у по моћ са ве знич ким 
ан ти бољ ше вич ким сна га ма у Ру си ји. Он је био одан са ве зник, ко ји је у пот пу-
но сти по др жа вао За пад и ње го ве вред но сти, су прот ста вља ју ћи се не мач ком 
ми ли та ри зму. Кад год је би ла при ли ка, Ве ни зе лос је ци ти рао вил со нов ске 
прин ци пе; по стао је ва тре ни за го вор ник Ли ге На ро да.

Он је био јед на од зве зда Ми ров не кон фе рен ци је у Па ри зу, 'нај ве ћи чо век 
ко га сам срео', ка ко је са нео бич ним ен ту зи ја змом ре као Вил сон. За сто лом за 
ру ча ва ње он је све при сут не др жао као оп чи ње не сво јим при ча ма о ге рил ском 
жи во ту на крит ским пла ни на ма, где је учио ен гле ски чи та ју ћи 'Тајмс' док му 
је пу шка по чи ва ла на ко ле ни ма. Те при че увек су са др жа ле освр те на слав ну 
про шлост и ве ли ку бу дућ ност Грч ке. 'У це ли ни – из ве шта ва Ни кол сон, мла ди 
бри тан ски ди пло ма та – ње го во др жа ње пред ста вља чуд ну ме ша ви ну шар ма, 
од мет ни штва, про ра чу на то сти, па три о ти зма, хра бро сти, на чи та но сти. То 
је кру пан, сна жан, на сме јан чо век, са очи ма ко је се ца кле кроз на о ча ре и са 
че тво ро у га о ном цр ном сви ле ном ка пом на гла ви'.

Тре ћег фе бру а ра 1919. Ве ни зе лос је до био при ли ку да из ло жи грч ки слу чај 
пред Вр хов ним са ве том. До шао је са сво јим бе ле шка ма, ста ти сти ка ма, чак и 
фо то-ал бу ми ма, по ка зу ју ћи срећ не грч ке ри ба ре на остр ви ма ко ја је тра жио. 
То га ју тра и на ред ног да на де ло вао је вр ло раз бо ри то и убе дљи во. Исто ри ја, 
је зик, ре ли ги ја, и на рав но – уз бла ги на клон гла ве Аме ри кан ци ма – пра во на 
са мо о пре де ље ње, све је то он ве што ис ко ри стио. Ствар је са свим јед но став на, 
до ка зи вао је: у Евро пи Грч ка мо ра да има ју жни део Ал ба ни је (или Се вер ни 
Епир, ка ко је он ви ше во лео да га зо ве) а на ис то ку, из ме ђу Егеј ског и Цр ног мо-
ра, Тра ки ју (ма кар њен за пад ни део), не ко ли ко остр ва и ве лик део Ма ле Ази је 
ко ји се пру жа на пре ко 600 ки ло ме та ра, од по ло ви не ју жне оба ле Мра мор ног 
мо ра, па све до ју жне ма ло а зиј ске оба ле, до Смир не. Ис та као је да Грч ка не тра-
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жи Кон стан ти но пољ. По хва лио је Ита ли ја не и из нео ла ска во ми шље ње о ра ду 
аме рич ких на став ни ка у ње го вом де лу све ту”. По ми шље њу мла дог бри тан ског 
ди пло ма те „то је би ла мај стор ска пред ста ва: та ко из ван ред на ком би на ци ја 
чвр сти не и так тич но сти ар гу мен та ци је. Но, ујед но, то је би ло ве о ма опа сно 
за Грч ку, Гр ке и бу ду ћи мир у ре ги о ну. Јер у тре нут ку Ве ни зе ло со вог три јум фа 
на Ми ров ној кон фе рен ци ји за па љен је фи тиљ ко ји је до вео до ка та стро фал ног 
ра за ра ња древ них грч ких за јед ни ца у Тур ској и ду го трај ног не при ја тељ ства 
ко је и да нас по сто ји из ме ђу Грч ке и Тур ске”.192 

Дво ји ца Кри ћа на: (2) Ме ле ти је Ме так са кис
Ви де ли смо да је Ве ни зе лос спро вео чист ку у Цр кви. Ова чист ка за ње га 

је би ла од из у зет ног зна ча ја ако је же лео да за до би је кон тро лу над та ко ду-
бо ко ре ли ги о зним на ро дом ка кав је грч ки. Имао је сре ћу да му се при ру ци 
на ђе још је дан Кри ћа нин ма сон  – Ме ле ти је Ме так са кис.

Ме ле ти је ву зло гла сну би о гра фи ју ис прав но је при ка зао епи скоп Фо ти је 
Три ја дич ки: „У све ту је ње го во име би ло Ема ну ил Ме так са кис. Ро ђен је 21. 
сеп тем бра 1871. у се лу Пар сас на остр ву Крит. На Бо го сло ви ју Све тог Кр ста 
у Је ру са ли му упи сао се 1889. го ди не. За мо на шен је 1892. са име ном Ме ле ти-
је и ру ко по ло жен у чин је ро ђа ко на. Го ди не 1900, по окон ча њу бо го слов ског 
кур са, па три јарх Је ру са лим ски Да мјан по ста вио га је за се кре та ра све тог 
Си но да Је ру са лим ске Цр кве. Го ди не 1908. па три јарх Да мјан је Ме ле ти ја про-
те рао из Све те Зе мље, за јед но са ар хи ман дри том Хри зо сто мом, по то њим 
Ар хи е пи ско пом атин ским, због 'де лат но сти про тив Све тог Гро ба'. Ме ле ти је 
Ме так са кис је 1909. го ди не по стао ма сон, а за тим је 1910. иза бран за Ми тро-
по ли та ки тиј ског (на Ки пру)”.193

192 Margaret Macmillan, Peace makers,  L ondon: John Murr ay , 2 003, pp. 358-362.
193 B ishop P hotius, „Th e  70t h  An niversary  o f the  Pan-Orthodox Congress in Co ns tantinople”, O rthodox 
Lif e,  no . 1, 1 994, p.  40. Т реб ало би да се  д ода да је  Ме таксаки с  поста о  масон  по четком  1909.  године. У 
 зв аничн ом  би лтену ве лике  масон ске л ож е Грч ке  1 967. го дине обј ављено  је похва лно слово  масону 
Мел етију у коме се каж е:  „К ада је  прв и пут доша о  у  Истамбул  (1906) он је ус поста ви о позн анств о 
 са масон им а… Ти људи… су  м у  у време његове  др уге п осете Истамбу лу (190 8) пр ед ложили д а и сам 
поста не  м асон… Он је п итао  своје  ко ле ге , у кој е  је  и мао по верења,  да му пру же  неке  и нформациј е о 
масон ер ији, к ак о би м ога о да донес е одлуку … и кре не  за пример ом толиких енгл еских  и  других ст-
раних  еписко па, д а  са зн а и да  сам буде пос већен у та јне које  с кр ива масонерија. Ст уп ио је у  контакт 
 са  л ожом ' Хармон ија ' бр.  44  у  Истам бул у… и тако је  М елетиј е примио масо нско пос већење  почет ко м 
 1909.  го дине. Мало је  оних  ко ји су  попут б рата  Ме летија масон ство у  тој ме ри  учинили св рх о м  свога 
жи во та , сви х  св ојих дана  ( Al exander  J. Zerv ou dakis, „Me le tius Me taxakis,”  Te ktonikon Deltio n:  Organ on  tes 
Magales S toa s tes H ellados ,  No. 71,  J anuary-February , 1 96 7; енглески прев од: Dimi tr i  K itsiki s,  Th  e Old Calen-
d arists  and the Rise of Religio us Co ns ervatism  in  G reece,  Et na, Ca.  1 99 5, p.  17 ).  Види тако ђе : „Oecu me nical 
Patriarch Meletios (Metaxakis)”, Orthodox  Trad iti on, vol .  XV II, nos.  2  & 3, 2 000, pp .  2- 8. Према  масонско м 
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Ово је из не на ђу ју ћи из бор ако се има у ви ду чи ње ни ца да Ки пра ни увек 
би ра ју са мо Ки пра не на сво је цр кве не ка те дре. Но, из бор се мо же об ја сни ти 
чи ње ни цом да је ар хи е пи скоп Ки пра у то вре ме био Ки рил, ко ји је ка сни је 
увео но ви ка лен дар у сво ју Цр кву, ина че та ко ђе ма сон, па је мо гу ће да је он 
по мо гао на пре до ва њу сво га са бра та-ма со на.

Епи скоп Фо ти је на ста вља: „У го ди на ма ко је су прет хо ди ле ра ту, ми тро по лит 
Ме ле ти је је у Њу јор ку за по чео успе шне пре го во ре са пред став ни ци ма Епи ско-
пал не цр кве Аме ри ке, са ци љем 'про ши ре ња ме ђу соб них од но са две ју Цр ка ва'. 
По сле смр ти па три јар ха Јо а ки ма III, 13. ју на 1921, Ме ле ти је је био пред ло жен 
као кан ди дат за па три јар шиј ски трон у Кон стан ти но по љу. Ипак, Све ти Си нод је 
од лу чио да Ме ле ти је ка нон ски не мо же да бу де ре ги стро ван као кан ди дат”.194

Грч ки ми ни стар Ан дреј Ми ха ла ко пу лос је 10/23. но вем бра 1916. пи сао 
пред сед ни ку Ве ни зе ло су, ин си сти ра ју ћи на нео п ход но сти ра ди кал них ре-
фор ми у Грч кој Цр кви ко је би је при бли жи ле За па ду. Он је су ге ри сао да би 
Ме ле ти је, рев но сни при ста ли ца Ве ни зе ло са, био по год на лич ност да спро-
ве де та кве ре фор ме. У сво ме пи сму је пред ло жио ни шта ма ње до ко ре ни ту 
ре фор ма ци ју Пра во слав не Цр кве у про те стант ском сме ру:

„Го спо ди не Пред сед ни че, ја сам Вам још дав но на Са ве ту ми ни ста ра го-
во рио да ће по успе шном окон ча њу на ци о нал не бор бе ко ју сте по ве ли би ти 
нео п ход но да се за до бро зе мље по ста ра те и око дру ге јед на ко ва жне ства ри 
– око мо дер ни за ци је на ших ре ли ги о зних де ла… Да би пред во дио ту за и ста 
ре во лу ци о нар ну ре фор му, Ва ма је по тре бан да ле ко вид је рарх, го то во као Ви 
у по ли ти ци. Има те та кво га: го во ри мо о је рар ху са Ки пра (Ме ле ти ју Ме так са-
ки су). Под ва шим ру ко вод ством он ће по ста ти Ве ни зе лос Грч ке Цр кве.

Ко ји су то еле мен ти, чи ја ре фор ма тре ба да се зах те ва (чим по ли тич ка 
ре во лу ци ја укло ни Ар хи е пи ско па атин ског Про ко пи ја и ње му слич не) у ин-
те лек ту ал ним и мо на шким кру го ви ма на бу ду ћем све оп штом, или мо жда 
са мо грч ком са бо ру?

1) Уки да ње по сто ва, ко ји да нас пред ста вља ју чи сту фор мал ност. Ни ко не 
др жи по сто ве, осим оних ко ји не ма ју шта да је ду. Ен гле зи и Нем ци, па и се вер ни 
Ита ли ја ни, ко ји су се осло бо ди ли од ре ли ги о зног фа на ти зма, је ду до бро, и због 
до бре хра не до бро ра де и ства ра ју до бру ра су. Хра на да је нео п ход ну сна гу за 
рад, рад до но си до би так, а до би так – до бру хра ну. Ја не ми слим да су се вер ни 
Ита ли ја ни го ри од ју жних, ко је ни озбиљ на про па ган да дру штва 'Дан те Али ги-
је ри' ни је ус пе ла да иш чу па из кан џи ре ли ги о зних пред ра су да.

часоп ис у  Pythagora s-Gn om on ,  Мелетије ј е ступио у ложу „ Хар мониј а”  у Конст ан тинопољ у  15. мар та 
1910 , да би касније достигао највиши (тридесет  трећи)  ст епен (Monk Paul, op. cit., p p.  4 9 -59).
194 Bi shop P ho ti us ,  o p. cit., p. 40.
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2) Мо дер ни за ци ја раз ли чи тих об ре да и бо го слу же ња. Не ка у њи ма ма-
ње бу ду при сут ни  све ште ник, пој ци и ђа кон, а ви ше – ре чи ти про по вед ник. 
Шта на род ко ји по се ћу је ре ли ги о зне об ре де ре ал но мо же да схва ти… то ком 
тих са ти ко је про тра ћи сто је ћи уко че но? Ни шта. Ако је оба ве за све ште ни ка 
да про чи та две-три пе сме… и да по ла са та про по ве да, слу ша о ци ће из то га 
за крат ко вре ме до би ти мно го ве ћу ко рист са дру штве не, мо рал не и па три-
от ске тач ке гле ди шта.  

3) Све ште ни ци, ко ји обра зо ва ње до би ја ју у спе ци јал ним шко ла ма, не ће 
из у ча ва ти шта зна чи… (да ље сле ди фра за из Ли тур ги је ко ју Ми ха ла ко пу лос 
чак и не раз у ме, јер је по гре шно ци ти ра), не го ка ко да на ро ду на ра зу мљив 
на чин го во ре о тре зве но сти, ште дљи во сти… љу ба ви пре ма до мо ви ни, па 
чак и о по ли тич ким оба ве за ма сво јих слу ша ла ца, итд, итд. 

4) Уки ну ће мо раз не пра зни ке Св. Ата на си ја, Св. Ан дре ја, итд, итд, ко ји 
ни су ни шта дру го не го из го вор за бес по сли че ње. Не рад на не де ља и два-три 
пра зни ка го ди шње би ће са свим до вољ но за лен шти не. На се лу има ви ше пра-
зни ка не го рад них да на…. Ода тле бес по сли че ње и ње го ве по губ не по сле ди це: 
пи јан ство, коц ка, и пре сту пи – у сло бод но вре ме ко је тих да на оста не по сле 
Ли тур ги је. Очи глед но да се (на жа лост) не мо же по сти ћи да иде ја све то сти 
не ста не… Јед ном ми је до ру ку до шла вр ло обим на фран цу ска књи га под 
на сло вом 'Про по вед ни ков ви до круг' и мо ја страст за чи та њем на те ра ла ме 
је да је про чи там. Ми ће мо из да ва ти упра во та кве књи ге, као плод са рад ње 
здра ве цр кве и свет ских пи са ца. И реч 'све ти' ће иш че зну ти…

5) Ма на сти ри, као из вор сва ког на за до ва ња и сва ке зло у по тре бе суд би не 
и мо ра ла би ће уки ну ти. Њи хо ва зе мља пре ћи ће у ру ке се ља ка…

На рав но, све по ме ну то са мо је ма ли део про гра ма. И мно ге дру ге ства ри 
тре ба да се ре фор ми шу… Они ће Вам ре ћи, го спо ди не Пред сед ни че, да ће 
спро во ђе ње тих пла но ва у де ло ићи те шко, да ће љу ди уста ти про тив но вих 
ико но бо ра ца, да ће бук ну ти ре во лу ци ја про тив без бо жни ка. Ни шта од то га 
не ће мо ћи да се до го ди на кон по ра ста Ва шег угле да… Ако по стиг не мо успех 
на др жав ном пла ну, усле ди ће дру го чи шће ње, ду хов но, и ни ко не ће би ти у 
ста њу да иза зо ве би ло ка кве не при ли ке… Цр кве на је рар хи ја, ко ју ће мо на у-
чи ти ка ко да при пре ми ре фор му, од го во ри ће на на ше зах те ве у ре гу ли са њу 
ре ли ги о зних де ла, до ко га ће до ћи од мах на кон уки да ња тур ске вла сти и 
сма ње ња те ри то ри ја ко је се на ла зе под ју рис дик ци јом Ва се љен ске па три јар-
ши је… Бор ба ко ја је не дав но во ђе на у Фран цу ској, ни је би ла ма ња од оне 
ко ју оче ку је мо ов де…”195

195  D. Gatopou los ,  A nd reas Michalakopoulos, 187 5-1938, A the ns, Elev th eroudakis, 1947, pp. 90-93; 
превод  н а  ен г лески: K itsikis, op.  c it., pp. 9 -1 1. 
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Та ко је ре во лу ци ја, ко ја је тре ба ло да се од и гра у Грч кој, ис пр ва би ла за ми-
шље на да бу де јед на ко ду бо ка и ра ди кал на као фран цу ска; и ни је слу чај но ње но 
оства ре ње по ста ло мо гу ће упра во у го ди ни ру ске ре во лу ци је – 1917, ка да је Ве-
ни зе лос „на стра ним тен ко ви ма” до шао на власт у Ати ни по мо ћу вој ног пу ча.

Он се од мах при хва тио по сла. Го ди не 1918. тра ди ци о на ли ста Ар хи е пи-
скоп атин ски Те о клит био је не ка нон ски сврг нут „због под сти ца ња на ана те-
ми са ње Елеф те ри ја Ве ни зе ло са”. Две го ди не ка сни је утвр ђе но је да Те о клит 
ни је био крив. Али ствар је већ би ла учи ње на – Ме ле ти је је био по зван из 
Аме ри ке и ин тро ни зо ван за Ар хи е пи ско па атин ског у но вем бру 1918.196

И од мах у ја ну а ру 1919. Ме ле ти је је по кре нуо пи та ње ре фор ме ка лен да-
ра. Је ди ну пре пре ку за уво ђе ње но вог ка лен да ра, ка ко је он из ја вио, пред ста-
вља ло је апо стол ско пра ви ло ко је за бра њу је да се Вас крс сла ви у исто вре ме 
као и ју деј ска пас ха и пре про лећ не рав но дне ви це. Али по што, на ста вио је, 
„вла да осе ћа нео п ход ност пре ла ска на Гри го ри јан ски ка лен дар, не ка она то 
учи ни, не ди ра ју ћи цр кве ни ка лен дар”. По том је од ре дио Ко ми си ју да то 
пи та ње ис тра жи.197 

Пред став ник цр кве не је рар хи је у Ко ми си ји ко ја је фор ми ра на био је ми-
тро по лит Гер ман Ди ми три јад ски, бу ду ћи во ђа Исти ни те Пра во слав не Цр кве 
(ста ро ка лен да ра ца). У ма ју 1919, на за се да њу на ко ме су би ли про чи та ни 
за кључ ци Ко ми си је, Ме ле ти је је до дао сле де ће: „Ми не тре ба да пре ла зи мо 
на Гри го ри јан ски ка лен дар у вре ме ка да се при пре ма но ви, са на уч не тач ке 
гле ди шта са вр ше ни ка лен дар. Ако др жа ва сма тра да не мо же да ко ри сти 
по сто је ћи ка лен дар, она је сло бод на да при ми гри го ри јан ски ка лен дар као 
европ ски, док ће Цр ква са чу ва ти ју ли јан ски ка лен дар све док но ви, на уч ни 
ка лен дар не бу де спре ман”.198

Две ства ри по ста ју ја сне из тих до га ђа ја 1919. го ди не. Пр ва, да је Ме ле ти ју 
би ло ве о ма ста ло да удо во љи же ља ма вла де, ко ли ко је год би ло мо гу ће. Но, он 
је мо рао зна ти да ће бла го слов за уво ђе ње но вог ка лен да ра у жи вот др жа ве 
не из бе жно до ве сти до при ти ска за ње го во уво ђе ње и у Цр кви. Дру го, ма да се 
ни је осе ћао до вољ но ја ким да би у то вре ме у Цр кву увео но ви ка лен дар, он у 
прин ци пу ни је био ње гов про тив ник, по што или ни је схва тао, или ни је хтео да 
схва ти раз ло ге при вр же но сти Цр кве ју ли јан ском ка лен да ру, ко ји ни су има ли 
ни шта за јед нич ко са на уч ном тач но шћу, не го су у пот пу но сти би ли од ре ђе ни 
вер но шћу Пре да њу и ка но ни ма Цр кве, као и очу ва њем ње ног је дин ства.

196 „To i me rologi ak on  s khisma ap o istor ike s  kai kan oni ke s  apopseos exetazomenon”, Agios Agathangelos 
E sp hi gmenite s,  13 0 ,  Ma rch-Ap ri l, 199 2, p. 16 (Г).
197 Goutzidis, Ekklesiologika Th emata, At hens,  1980, pp . 6 7-68 (Г ).
198 Ibid., p . 6 8.
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Но ви ка лен дар ни је пред ста вљао је ди ну ино ва ци ју ко ју је Ме ле ти је хтео 
да уве де: то што је он же лео, пи ше епи скоп Је фрем, „би ла је Ан гли кан ска 
цр ква са ис точ ним ко ло ри том, а вер ни на род у Грч кој је то знао и ни је имао 
по ве ре ња ни у шта од оно га што је он чи нио. Већ у Ати ни, он је чак за бра нио 
слу же ње све ноћ них бде ни ја (!), по што их је сма трао за не што за ста ре ло, што 
пред ста вља раз лог за стид ка да ино вер ни, на ро чи то ан гли кан ци, по се ћу ју Ати-
ну. На род га је про сто иг но ри сао и на ста вио је да бде ни ја слу жи тај но”.199

Ва се љен ска Па три јар ши ја окре ће по глед ка За па ду
Ипак, ср це грч ког Пра во сла вља ни је би ло у Ати ни, не го у Кон стан ти но по-

љу. За то је Ве ни зе ло су би ло ну жно да има свог чо ве ка на тро ну Ва се љен ског 
па три јар ха. Тај чо век ће на кра ју би ти Ме так са кис; али у ме ђу вре ме ну, док 
Ме так са кис не бу де пре ба чен, био му је по тре бан не ко дру ги, да под стак не 
на ци о на ли стич ко пре ви ра ње ко је му је би ло нео п ход но.

На сре ћу по Ве ни зе ло са, чу вар па три јар шиј ског тро на 1919. го ди не, 
Ми тро по лит бру ски До ро теј, био је пра ви чо век за то. Он је увео две ва жне 
и бли ско по ве за не но ви не у др жа њу па три јар ши је у од но су на Ото ман ско 
цар ство са јед не стра не, и у од но су на за пад не је ре си са дру ге. Та ко је 21. 
ја ну а ра 1919, под за шти том грч ко-крит ског пу ка ста ци о ни ра ног у гра ду (Кон-
стан ти но по љу), До ро теј при сту пио уки да њу на ста ве тур ског је зи ка у грч ким 
шко ла ма. За тим је 16. мар та у град ским хра мо ви ма об ја вље на ре зо лу ци ја о 
„Ује ди ње њу са Грч ком”, по сле че га су па три јар ши ја и Гр ци од би ли да ко му-
ни ци ра ју са Ви со ком Пор том. Ко нач но, ка да су Гр ци од би ли да уче ству ју у 
но вем бар ским из бо ри ма, рас кид са тур ским вла сти ма био је пот пун. 

Па три јар ши ја је у су шти ни ор га ни зо ва ла по ли тич ки др жав ни удар 
про тив Ото ман ског цар ства, ме ња ју ћи ти ме 466 го ди на ду гу тра ди ци ју пот-
чи ње но сти му сли ма ни ма у по ли тич кој сфе ри.200 По што је та ко др зак удар 
зах те вао по ли тич ку и вој ну по др шку свих не-тур ских си ла у ре ги о ну, па три-
јар ши ја је по че ла да раз ви ја при ја тељ ске од но се са они ма пре ма ко ји ма је, са 
ста но ви шта ве ре, увек би ла не при ја тељ ски рас по ло же на. Та ко је у ја ну а ру 
1919. одр жа на грч ко-јер мен ска кон фе рен ци ја са ци љем да ускла ђу је де ло ва ње 
ових две ју гру па град ског ста нов ни штва.201

199 M onk (сад а  еп ископ) Ephraim, Lett er  on  t he Cale nd ar Issue, Brook line, Ma ss.: Holy Transfi g ur at ion 
Mo na st e ry, 19 68 , second edition  1979,  St.  Nectarios Ed ucati on al Series,  no . 2.
200 Alex is Ale xandris ,  Th  e Greek Minority o f Istanbu l and Greek-Tur kish Re la tions, 1918-1974, Athens: 
Centre for Asia Min or  Studies ,  1983, pp. 54 - 57 .
201 Ibid .,  p.  58 . 
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Он да је у ле то ми тро по лит Ни ко лај Ке са риј ски у име па три јар ши је при-
хва тио по зив За јед нич ке ко ми си је Свет ске Кон фе рен ци је о ве ри и по рет ку, 
пре те че Свет ског Са ве та цр ка ва, да узме уче шће у ње ној при прем ној кон фе-
рен ци ји у Же не ви сле де ће го ди не. Он је ре као да па три јар ши ја „пру жа ру ку 
по мо ћи они ма ко ји се тру де на истом по љу и у истом ви но гра ду Го спод њем” 
– то је би ла ве ро ват но пр ва екс пли цит но еку ме ни стич ка из ја ва Ва се љен ске 
па три јар ши је, ко ја за пра во при зна је да за пад ни је ре ти ци при па да ју истин-
ској Цр кви. И за и ста, па три јар ши ја је по сла ла сво је пред став ни ке на све 
ме ђу рат не кон фе рен ци је – у Же не ву 1920, у Ло за ну 1927. и у Един бург 1937. 
го ди не.202 Свет ска Кон фе рен ци ја о Ве ри и По рет ку би ла је ор га ни зо ва на на 
ини ци ја ти ву Аме рич ке Епи ско пал не цр кве, а обра ћа ње За јед нич ке Ко ми си је 
цр ква ма има ло је за циљ да се за мо ле  „све хри шћан ске за јед ни це у чи та вом 
све ту, ко је ис по ве да ју Го спо да на шег Ису са Хри ста као Бо га и Спа си те ља, ...да 
се ује ди не у при пре ма њу и спро во ђе њу те Кон фе рен ци је”.203

Овај про је кат иза звао је пр ву јав ну де ба ту о пи та њи ма при ро де је дин ства 
Цр кве и еку мен ског по кре та из ме ђу пред став ни ка за пад них и пра во слав них 
Цр ка ва. Уче сни ци рас пра ве би ли су, са јед не стра не, г. Ро берт Гар ди нер, се-
кре тар За јед нич ке Ко ми си је, а са дру ге, Ар хи е пи скоп хар ков ски Ан то ни је 
(Хра по виц ки) и ар хи ман дрит, ка сни је ар хи е пи скоп, Ила ри он (Тро јиц ки). 
То ком ове де ба те ар хи ман дрит Ила ри он је на пи сао: 

„Мо гу да вам по ста вим ово пи та ње: да ли ви и ја при па да мо јед ној 
Цр кви Хри сто вој? У од го во ру на то пи та ње ви ће те не сум њи во спо ме ну ти 
бе зна чај ност дог мат ских раз ли ка из ме ђу нас и то да су раз ли ке у об ре ди ма 
прак тич но за не мар љи ве. Но, за ме не од го вор ни је од ре ђен раз ма тра њи ма 
дог мат ских раз ли ка, не го чи ње ни цом да из ме ђу нас не ма цр кве ног бла го дат-
ног је дин ства…

Основ ну исти ну хри шћан ства, ње го ву ве ли ку тај ну – Ова пло ће ње Си-
на Бо жи јег – при зна ју све хри шћан ске ве ро и спо ве сти, али не мо же са мо то 
да их сли је у јед ну Цр кву. Јер, ка ко ве ли апо стол Ја ков, и ђа во ли ве ру ју (Јак. 
2,19); пре ма све до че њу Је ван ђе ља, они су сво ју ве ру ис по ве да ли као и апо стол 
Пе тар (Мт. 16,16; 8,29; Мк. 1,24; Лк. 8,28). Но, да ли они при па да ју јед ној Цр-
кви Хри сто вој? Са дру ге стра не, цр кве ној за јед ни ци не сум њи во при па да ју 
љу ди ко ји не зна ју дог ма те Хал ки дон ског са бо ра и ве о ма ма ло уме ју да ка жу 
о сво јим дог мат ским убе ђе њи ма…

202 V. St av ri de s, Istoria tou  Oikoumen i ko u Patriarkheiou, Th essaloniki: Oikos  A delpho n Kyriakidi,  1 987, 
pp. 260, 247 (Г). 
203 F r. Geo rg e Macris ,  Th e Orthodox  C hu rch and the Ecumenical Movemen t, Seattle: St. Nectarios Press, 
1986, pp. 4-5.
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Ако се пи та ње при пад но сти или не при пад но сти Цр кви фор му ли ше у 
те о ло шко-дог мат ским ка те го ри ја ма, по ка за ће се да оно чак и не мо же би ти 
ко нач но ре ше но. Ко ли ко да ле ко тре ба да се про сти ре дог мат ско јед но ми сли је 
са Цр квом? Шта се мо ра при хва ти ти и ко ја вр ста не сла га ња по вла чи за со бом 
одва ја ње од Цр кве? Ка ко да од го во ри мо на то пи та ње? И ко има та кав ауто ри тет 
да би дао по у здан од го вор? Ви ће те мо жда ука за ти на ве ру у ова пло ће ног Си на 
Бо жи јег као на глав но обе леж је при пад но сти Цр кви. Али не мач ки про те стан ти 
ће оспо ра ва ти нео п ход ност и тог обе леж ја, јер у овој ве ро и спо ве сти има чак и 
та квих па сто ра ко ји отво ре но по ри чу Бо жан ство Спа си те ља.

Хри стос ни је на пи сао курс дог ма ти ке. Глав ни дог ма ти хри шћан ства 
пре ци зно су фор му ли са ни ве ко ви ма на кон зе маљ ског жи во та Спа си те ље вог. 
Шта је он да у пр во вре ме исто риј ског по сто ја ња хри шћан ства од ре ђи ва ло 
при пад ност Цр кви? О то ме све до че Де ла апо стол ска: они ко ји се спа са ва ху 
при сту па ли су Цр кви (Дап 2,47; 5,13-14). При пад ност Цр кви усло вље на је 
је дин ством са Цр квом. Дру га чи је  не мо же да бу де, јер Цр ква ни је не ка фи ло-
соф ска шко ла. Она је но во чо ве чан ство, но ви бла го дат ни ор га ни зам љу ба ви. 
Она је Те ло Хри сто во. Сам Хри стос је је дин ство сво јих уче ни ка по ре дио са 
ор ган ским је дин ством др ве та и гра на. Два те ла или два др ве та ко ја сто је јед но 
до дру гог не мо гу би ти у ме ђу соб ној ор ган ској ве зи. Оно што је ду ша у те лу, 
то је Дух Све ти у Цр кви, Цр ква ни је са мо јед но Те ло, не го и је дан Дух. Ду ша 
не ожи во тво ру је уд од се чен од те ла, као што ни жи вот ни со ко ви др ве та не 
пре ла зе на од се че ну гра ну. Од се че ни уд уми ре и тру ли. Од се че на гра на се 
су ши. Овим по ре ђе њи ма тре ба да се ру ко во ди мо у раз ма тра њи ма о је дин-
ству Цр кве. Ако та по ре ђе ња, те сли ке др ве та и те ла, при ме ни мо на Цр кву, 
сва ко одва ја ње од Цр кве, сва ки пре кид је дин ства са Цр квом по ка за ће се као 
не спо јив са при пад но шћу Цр кви. Оно што је ва жно, ни је сте пен дог мат ских 
раз ли ка на стра ни одво је ног чла на. Нај ва жни ја је са ма чи ње ни ца одва ја ња, 
пре кид је дин ства са Цр квом. Не ка то бу де одва ја ње са мо на те ме љу бун та 
про тив Цр кве и ди сци плин ске не по кор но сти, без ика кве дог мат ске раз ли ке 
у ми шље њи ма – одва ја ње од Цр кве има ће све сво је жа ло сне по сле ди це за 
оно га ко се одво ји.

Од Цр кве се не одва ја ју са мо је ре ти ци, не го и рас кол ни ци. Су шти на 
одва ја ња оста је јед на те иста”.204 

Ва се љен ска па три јар ши ја би до бро учи ни ла да је по слу ша ла ми шље ње 
сво је јед но вер не ру ске бра ће. Ипак, про шла су та вре ме на ка да је Ва се љен ски 
па три јарх озбиљ но за ви сио од ми шље ња Ру ске Цр кве. У сва ком слу ча ју, Ру си, 
204  Tro itsky, Th e  Unity of  t he  C hurch a nd the World  Co nference of Christian Communities,  Mon treal: Th e 
Monastery Press, 1975,  pp . 13-15.
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ко ји су се већ на ла зи ли под из у зет но ја ким при ти ском бољ ше ви ка, уско ро су 
би ли за о ку пље ни мо дер ни стич ким рас ко лом об но вље на ца из Жи ве цр кве, 
што је грч ким об но вљен ци ма да ло сло бо ду да оства ре сво је мо дер ни стич ке 
за ми сли, не оба зи ру ћи се озбиљ но на дру ге Пра во слав не Цр кве…

Та ко је у ја ну а ру 1920. ми тро по лит До ро теј са сво јим Си но дом об ја вио 
до ку мент ко ји је за пра во по стао про грам еку ме ни зма. Та окру жна по сла ни ца 
би ла је из ра ђе на на кон фе рен ци ји је ра ра ха-про фе со ра бо го слов ске шко ле на 
остр ву Хал ки, пред во ђе них ми тро по ли том Гер ма ном Се лев киј ским (ка сни је 
Ти ја тир ским и Ве ли ко бри тан ским). Она је би ла адре си ра на на „све Хри шћан-
ске Цр кве чи та вог све та и об ја вљи ва ла је да „пр ву нео п ход ност пред ста вља 
ожи вља ва ње и по ја ча ва ње љу ба ви из ме ђу Цр ка ва, да не сма тра ју јед на дру гу 
за стран ца и ту ђин ца, не го за бли жње и срод не у Хри сту и за ује ди ње не са на-
след ни ке обе ћа ња Бо жи јег у Хри сту”.

По сла ни ца на ста вља: „Та љу бав и до бро на мер но ме ђу соб но рас по ло же ње 
мо гу да се из ра зе и до ка жу, по на шем ми шље њу, на ро чи то кроз:

(а) при хва та ње јед ног ка лен да ра да би све Цр кве исто вре ме но сла ви ле 
ве ли ке хри шћан ске пра зни ке;

(б) раз ме ну брат ских по сла ни ца на ве ли ке пра зни ке пре ма јед ном ка-
лен да ру;

(в) бли ске при ја тељ ске од но се из ме ђу пред став ни ка раз ли чи тих 
Цркава;

(г) са рад њу из ме ђу бо го слов ских шко ла и пред став ни ка бо го слов ске 
на у ке, а та ко ђе и раз ме ну цр кве не пе ри о ди ке и из да ња ко ја из ла зе у сва кој 
Цр кви;

(д) сла ње мла дих љу ди из шко ла јед не Цр кве у шко ле дру ге Цр кве;
(ђ) са зи ва ње оп ште хри шћан ских кон фе рен ци ја ра ди по ја шња ва ња пи-

та ња ко ја пред ста вља ју за јед нич ки ин те рес за све Цр кве;
(е) објек тив но и исто риј ски уте ме ље но ис тра жи ва ње дог мат ских раз-

ли ка…;
(ж) уза јам но ува жа ва ње об ре да и оби ча ја при хва ће них у раз ли чи тим 

Цр ква ма;
(з) за јед нич ку бри гу о ка пе ла ма и гро бљи ма за са хра њи ва ње чла но ва 

дру гих ве ро и спо ве сти ко ји се упо ко је у ино стран ству; 
(и) ре гу ли са ње пи та ња ме шо ви тих бра ко ва из ме ђу пред став ни ка раз ли-

чи тих ве ро и спо ве сти; 
(ј) ме ђу соб ну по др шку у ја ча њу ве ре и фи лан тро пи је”.205

205 Stavrides, op. ci t.,  pp. 248-249.
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Бес при мер ност ове по сла ни це са сто ји се у сле де ћем: (1) она ни је би ла 
адре си ра на са мо на Пра во слав не Цр кве, као по сла ни ца па три јар ха Јо а ки ма, 
не го на пра во слав не и је ре тич ке за јед но, као да ни је би ло ва жних раз ли ка 
ме ђу њи ма, не го да су све јед на ке као „са на след ни ци Бо жи ји у Хри сту”; (2) 
пред ло же но збли жа ва ње ви де ло се као до сти жно не кроз при хва та ње исти не 
Пра во сла вља од стра не је ре ти ка и њи хо во искре но по ка ја ње и од ба ци ва ње 
ра ни јих за блу да, не го кроз раз не спо ља шње ме ре и, сход но то ме, уза јам но 
при ла го ђа ва ње пра во слав них и је ре ти ка; и (3) у то ме што је пред ла га ње јед ног 
за јед нич ког ка лен да ра ра ди исто вре ме ног пра зно ва ња пра зни ка про тив ре чи-
ло ка нон ском пра ву Пра во слав не Цр кве. Ов де уоп ште ни је спо ме ну то је ди но 
мо гу ће оправ да ње еку ме ни зма са пра во слав не тач ке гле ди шта – то што он 
пру жа мо гућ ност оба вља ња ми си о нар ске де лат но сти ме ђу је ре ти ци ма. На-
про тив, као што ви ди мо, је дан од пр вих за да та ка еку ме ни стич ког по кре та 
био је и је сте пре кид про зе ли ти зма ме ђу цр ква ма ко је у ње му уче ству ју.

Ствар ни циљ по сла ни це био је по ли тич ки: да се до би је по др шка за пад-
них „цр ка ва”, на ро чи то ан гли ка на ца, с тим да они убе де сво је вла де да одо бре 
план До ро те ја и Ве ни зе ло са у ве зи са грч ким Кон стан ти но по љем и пре да јом 
Смир не са око ли ном Гр ци ма. Та ко је још 24. фе бру а ра До ро теј пи сао Кен тер-
бе риј ском над би ску пу: „Мо ли мо Вас да ука же те енер гич ну по др шку Бри тан-
ској вла ди… у ње ним на по ри ма да уда љи Тур ке (из Истам бу ла). Вас кр се ње 
хри шћан ства на Бли ском Ис то ку и об но ва хра ма Све те Со фи је не мо же се 
обез бе ди ти ни ка квим дру гим сред стви ма, осим тим пот пу ним и ко нач ним 
про те ри ва њем”.206

Тра гич ност по ло жа ја у ко ме су се на ла зи ли Гр ци са сто ја ла се у то ме што 
се са ве зни ци, без об зи ра на по др шку Ан гли кан ске цр кве До ро те ју, ни ка да 
не би опре де ли ли за укла ња ње сул та на, а још ма ње за по др шку ства ра њу 
Грч ке кра ље ви не у Ма лој Ази ји, јер то би зна чи ло пот пу ни рат са Тур ском, 
та ко бр зо на кон ужа сно ис цр пљу ју ћег Пр вог Свет ског ра та. Та ко су се са ве-
знич ке тру пе ста ци о ни ра не у Кон стан ти но по љу на ла зи ле та мо не као стал-
не оку па ци о не сна ге, не го са мо да би за шти ти ле хри шћан ску ма њи ну (што 
су са успе хом и учи ни ле у сеп тем бру 1922). Но и по ред то га по зи ци ја Гр ка 
иза зи ва ла је про ти вље ње Ту ра ка и до ве ла је до ства ра ња моћ ног тур ског 
на ци о нал ног по кре та.

206 Alexandris, op. c it. , p. 62.



123

Ма ло а зиј ска ка та стро фа
У ма ју 1919. го ди не Ита ли ја ни су, по ву кав ши се са Па ри ске ми ров не 

кон фе рен ци је, от по че ли са оку па ци јом де ло ва Тур ске – Ан та ли је на ју гу, 
и Мар ма ри са на за па ду. Оста ле ве ли ке си ле би ле су уз не ми ре не. То је да ло 
при ли ку Ве ни зе ло су.

Мак ми лан пи ше: „Од по чет ка Ми ров не кон фе рен ци је он је на пор но ра-
дио на оства ре њу грч ких зах те ва, са по ло вич ним успе хом. Прем да је по ку шао 
да до ка же ка ко је ма ло а зиј ска оба ла не спор но грч ка и да су Тур ци ма њи на, 
ње го ве ста ти сти ке би ле су крај ње сум њи ве. За уну тра шњу те ри то ри ју ко ју је 
тра жио, где је чак и он мо рао да при зна да су Тур ци би ли у ве ћи ни, по зи вао 
се на еко ном ске ар гу мен те. Чи та ва област (тур ске про вин ци је Ај дин и Бру са, 
обла сти око Дар да не ла и Исмид) пред ста вља ла је ге о граф ску це ли ну ко ја при-
па да Ме ди те ра ну - она је то пла, до бро на вод ње на, плод на и отво ре на пре ма 
све ту, за раз ли ку од су вог азиј ског пла тоа у уну тра шњо сти. 'Тур ци су би ли 
до бри рад ни ци, ча сни на свој на чин, и до бри љу ди – го во рио је он то ком свог 
пр вог из ла га ња у фе бру а ру – али као вла да ри они су би ли не под но шљи ви и 
на сра мо ту ци ви ли за ци ји, што је по ка за ло уни ште ње пре ко ми ли он Јер ме на и 
300,000 Гр ка то ком про те кле че ти ри го ди не'. Да би по ка зао ко ли ко је уме рен, Ве-
ни зе лос се од ре као би ло ка квих зах те ва у ве зи са грч ким на се о би на ма у Пон ту, 
на ис точ ној оба ли Цр ног мо ра. Бон са ла је уве ра вао да не ће по слу ша ти зах те ве 
Гр ка из Пон та: 'Ре као сам им да не мо гу да тра жим ју жну оба лу Цр ног мо ра, јер 
су ми ру ке пу не Тра ки је и Ана до ли је'. По сто јао је ма ли кон фликт са ита ли јан-
ским аспи ра ци ја ма, али Ве ни зе лос је био уве рен да две зе мље мо гу да по стиг ну 
при ја тељ ски до го вор. Оне су то за и ста већ по ку ша ле, но по ста ло је ја сно да ни 
јед на стра на ни је спрем на да се по ву че, на ро чи то по пи та њу Смир не.

Ме ђу глав ним грч ким зах те ви ма би ла је про спе ри тет на лу ка Смир на. 
То ком ве ли ке је лин ске про шло сти она је при па да ла Гр ци ма, да би у де вет-
на е стом ве ку по но во по ста ла ве ћин ски грч ка, јер су се ими гран ти из Грч ке 
ту сја ти ли да ис ко ри сте но ву же ље знич ку пру гу ко ја се про те за ла у уну тра-
шњост и пру жа ла при ли ку за тр го ви ну и ула га ња. Смир на је пре ра та има ла 
нај ма ње 250,000 ста нов ни ка, ту је жи ве ло ви ше Гр ка не го у са мој Ати ни. 
До ми нант на гра на био је из воз – од смо ка ва, пре ко опи ју ма, до ћи ли ма – а 
ро ба је сти за ла са Ана до лиј ске ви со рав ни у Ма лој Ази ји. Смир на је би ла грч-
ки град, цен тар грч ке про све те и на ци о на ли зма, али би ла је та ко ђе кључ на 
тач ка тур ске еко но ми је.

Ка да је Ве ни зе лос по се гао за Смир ном и ње ним за ле ђем, он је оти шао 
пре да ле ко да би се то мо гло оправ да ти у ка те го ри ја ма са мо о пре де ље ња. Та-
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ко ђе, он је Грч ку до вео у ве о ма опа сну си ту а ци ју. Узи ма ње плод них до ли на 
за пад не Ма ле Ази је би ло је ве ро ват но нео п ход но, ка ко је твр дио, да би се 
за шти ти ле грч ке ко ло ни је дуж оба ле. Са дру ге стра не, ти ме је ство ре на грч ка 
про вин ци ја са ве ли ким бро јем не-грч ког ста нов ни штва, као и ду га ли ни ја 
од бра не про тив би ло ко га ко би иза брао да на пад не из цен трал не Ана до ли је. 
Ве ни зе ло сов ве ли ки ри вал ге не рал Ме так са кис, по то њи грч ки дик та тор, ви-
ше пу та је на то упо зо ра вао: 'Грч ка др жа ва да нас ни је спрем на за упра вља ње 
та ко раз ву че ном те ри то ри јом'. Ме так са кис је био у пра ву”.207

Ита ли ја ни и Аме ри кан ци су би ли про тив грч ких пре тен зи ја на Смир ну; 
али Гр ке су по др жа ва ли Бри тан ци и Фран цу зи. Ко нач но, Аме ри кан ци су при-
до би је ни, а Ита ли ја ни ма, ко ји су већ на пу сти ли Ми ров ну кон фе рен ци ју, то 
је пред ста вље но као свр ше на ствар. „Чи та ва та си ту а ци ја је ша ша ва и ло ша” 
– пи сао је Хен ри Вил сон, бри тан ски вој ни екс перт.208

Још јед на осо ба ко ја је би ла за бри ну та био је бу ду ћи бри тан ски ми ни-
стар спољ њих по сло ва лорд Кер зон, ко ји је имао мно го ви ше ис ку ства на 
Ис то ку не го би ло ко дру ги у вла ди: „То да Тур ци ма тре ба да бу де од у зет 
Кон стан ти но пољ је, по мо ме ми шље њу, не из бе жно и по жељ но као крун ски 
до каз њи хо вог по ра за у ра ту, и ја ве ру јем да ће то би ти при хва ће но, ма ка ко 
Ис ток то бе сно и не вољ но до че као. Али ка да се то оства ри, из бе гли це ће 
кре ну ти да се по ту ца ју од не ми ла до не дра га и он да ту прак тич но не ће би ти 
ни Тур ског цар ства, а ве ро ват но ни ка ли фа та, и ве ру јем да ће мо ти ме да ти 
ве о ма опа сан и не по тре бан под стрек му сли ман ским стра сти ма ши ром ис-
точ ног све та, те он да на мр го ђе на огор че ност ла ко мо же да пре ра сте у ди вље 
не при ја тељ ство”. Он је ис кр ца ва ње у Смир ни на звао „нај ве ћом гре шком ко ја 
је на чи ње на у Па ри зу”.209

Ис кр ца ва ње је из ве де но 15. ма ја. Не за до во љан нео д луч но шћу сул та но-
вог од го во ра, Ата турк је 16. ма ја пре шао из Кон стан ти но по ља у Сам сун да 
ор га ни зу је на ци о на ли стич ки по крет ка ко би ко нач но по ра зио Гр ке и ство-
рио мо дер ну тур ску др жа ву. До кра ја го ди не он је од Ан ка ре на пра вио но ву 
тур ску пре сто ни цу. Бри тан ци, Фран цу зи и Ита ли ја ни су 16. мар та пре у зе ли 
кон тро лу над Кон стан ти но по љем ка ко би са чу ва ли ред и по ре дак. 

Ипак, за пад не си ле, ис цр пље не то ком ви ше од че ти ри го ди не ра та, већ 
су де мо би ли са ле сво је ар ми је ши ром све та, а са по ра зом Бе лих у Ру си ји тај 
про цес је и убр зан. По след ња ствар ко ју су же ле ли био је још је дан пот пу ни 
рат са Тур ци ма, ко је су са да по др жа ва ли бољ ше ви ци. Бри тан ци су раз ма-

207 Macmillan, op. ci t.,  pp. 440-441.
208 Macmillan, o p.  cit., p. 443.
209 Macmillan,  op.  ci t.,  p. 45 1 .
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тра ли иде ју да по др же не за ви сни Кур ди стан за Ата тур ко вим ле ђи ма, али 
до про ле ћа 1920. ни је се на шао ни је дан Курд ко ји би мо гао да пред ста вља 
чи та ву на ци ју, па је тај план про пао. Уско ро они су та ко ђе на пу сти ли сво је 
про тек то ра те у Гру зи ји и Ба куу.

Упр кос то ме, у ју ну 1920, Лојд Џорџ, по др жан од стра не Вр хов ног Са ве та, 
при хва тио је Ве ни зе ло сов план о за по се да њу за ле ђи не Смир не. „Бри тан ски 
ви со ки ко ме сар у Кон стан ти но по љу пи сао је љу ти то Кер зо ну: 'Вр хов ни Са-
вет се та ко при пре ма за по нов но за по чи ња ње оп штег ра та; они се спре ма ју 
да по чи не на си ље над прин ци пи ма ко је су са ми про гла си ли; спре ма ју се да 
одр же кон ти ну и тет кр во про ли ћа на Бли ском Ис то ку, а за што? Да би одр жа ли 
Ве ни зе ло са на вла сти у Грч кој, што по при ро ди ства ри не мо же да по тра је ду же 
од не ко ли ко го ди на'. Кер зон се у пот пу но сти сло жио: 'Ве ни зе лос сма тра да ће 
ње го ви љу ди пре га зи ти Тур ке у пла ни на ма. Ја сум њам да ће би ти та ко'”.210

До ав гу ста 1920. го ди не 100,000 грч ких вој ни ка ушло је 400 ки ло ме та-
ра у ду би ну коп на. Али на и шли су на те шко ће у ве зи са снаб де ва њем, и 5. 
сеп тем бра за у ста вље ни су код ре ке Са кар ја. За тим, на кон што су пре тр пе ли 
гу бит ке од 4,000 мр твих и 20,000 ра ње них, по че ли су да се по вла че. Ме ђу тим, 
ни је по ку ша но са ева ку а ци јом тру па.

Па ра докс је да су у исто вре ме у Се вреу са ве зни ци пот пи са ли ми ров ни 
уго вор са сул та но вом вла дом, ко ји је Тур ци ма дао кон тро лу над Кон стан-
ти но по љем, али је за шти тио пра ва грч ке и јер мен ске ма њи не. Све ово је 
са пре зи ром од ба цио Ата турк, ствар ни вла дар Тур ске, ко ји је за јед но са 
бољ ше ви ци ма чи стио кав ка ске ре пу бли ке иза сво јих ле ђа (у мар ту 1921. 
Мо сков ским уго во ром уста но вље не су гра ни це из ме ђу Со вјет ског Са ве за и 
Тур ске) док су у цен трал ном де лу зе мље ње го ве ар ми је кре ну ле у кон тра на-
пад про тив Гр ка.

У но вем бру 1920. Ве ни зе лос и ње го ва ли бе рал на пар ти ја пре тр пе ли су 
за пре па шћу ју ћи и пот пу но нео че ки ван из бор ни по раз, а у де цем бру Гр ци су  
на из бо ри ма гла са ли за по вра так уме ре ног кра ља Кон стан ти на. Но, то ни је 
до ве ло до про ме на у ра ту, јер је краљ сма трао за пи та ње ча сти да по ку ша да 
до вр ши оно што је Ве ни зе лос за по чео. Тач ни је, то је по гор ша ло си ту а ци ју, 
јер краљ је та да од лу чио да сме ни офи ци ре на кло ње не Ве ни зе ло су, што је у 
кри тич ном тре нут ку осла би ло ар ми ју.

210 Macmillan,  op. cit .,  p.  459. 
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Пад и по вра так Ме так са ки са
Са па дом Ве ни зе ло са, пао је и ње гов исто ми шље ник, ма сон са Кри та 

Ме так са кис. У но вем бру 1920. он је сврг нут „због не ка нон ских деј ста ва” 
– углав ном због свог не за ко ни тог ме ша ња са је ре ти ци ма (био је при мљен у 
ка те дра ли Св. Па вла и у Вест мин стер ској опа ти ји у Лон до ну). Био је низ ве ден 
у по ло жај обич ног мо на ха и за тво рен у ма на стир Св. Ди о ни си ја Стро фад ског 
на За кин ту. Ипак, у фе бру а ру 1921. Ме так са кис се вра тио у Аме ри ку, где је 
пред во дио кам па њу за за шти ту Ве ни зе ло са и – узи мао је уче шће у ан гли кан-
ским слу жба ма. Та ко је „17. де цем бра 1921. у оде жди уче ство вао у слу жби у 
ан гли кан ској цр кви, кле чао је на мо ли тви са ан гли кан ци ма пред ча сном тр-
пе зом, ко јој се кла њао, одр жао је про по вед и бла го сло вио је ре ти ке при сут не 
у цр кви”.211 То ком бо рав ка у Аме ри ци он је на сво ју стра ну при ву као епи тро-
па Грч ке ар хи е пи ско пи је Ро до сто ла Алек сан дро са, те су њих дво ји ца нај пре 
пре ки ну ли од нос са Грч ком Цр квом, а за тим, на кон фе рен ци ји све штен ства 
и мир ја на у Њу јор ку про гла си ли ауто но ми ју Грч ке ар хи е пи ско пи је у од но су 
на Грч ку Цр кву, за ме нив ши њен ста ри на зив ви со ко пар ним „Грч ка ар хи е пи-
ско пи ја Се вер не и Ју жне Аме ри ке”. Ово је би ло ви ше не го иро нич но, јер је 
Ме так са кис лич но осно вао ту ар хи е пи ско пи ју као епар хи ју Грч ке Цр кве, док 
је био Ар хи е пи скоп атин ски 1918. го ди не!

У ме ђу вре ме ну, Кон стан ти но пољ ска па три јар ши ја је и да ље лу па ла у 
на ци о на ли стич ки до бош. У де цем бру 1920. па три јар ши ја је по зва ла кра ља 
да се по ву че за до бро грч ког на ро да, а раз ма тра но је чак и пи та ње ње го вог 
од лу че ња од Цр кве! За тим је у мар ту па три јар шиј ска де ле га ци ја, ко ју је пред-
во дио ми тро по лит До ро теј, от пу то ва ла у Лон дон, где се са ста ла са лор дом 
Кер зо ном, бри тан ским ми ни стром спољ них по сло ва, кра љем Џор џом V и 
Над би ску пом кен тер бе риј ским. Ово је би ло пр во та кво пу то ва ње на За пад 
нај ста ри јег је рар ха Пра во сла вља још од вре ме на ка да је па три јарх Јо сиф 
уче ство вао на зло гла сном Фло рен тин ском са бо ру 1438. го ди не. До ро теј је 
ту, исто као не ка да Јо сиф, до жи вео ср ча ни удар и умро, упра во у ча су ка да 
је тре ба ло да при ми по ча сну ти ту лу пот пред сед ни ка Свет ског кон гре са за 
при ја тељ ство у све ту по сред ством цр ка ва.212

Он да је усле ди ла ду го трај на бор ба за кон тро лу над па три јар ши јом из ме-
ђу мо нар хи ста и при ста ли ца Ве ни зе ло са, ко ја је окон ча на 6. де цем бра 1921. 

211 Archi ma ndrite  Th eokletos A. Strangas, Ekklesias El la do s Istoria,  At he ns, 19 70,  vol. I I,  p . 1118  ( Г) ; 
цитирано  у : „Oecu me nical Patriarch Meletios (Metaxakis)”, Orthodox Tradition,   vo l.  X VI I,  nos. 2 &   3,  2 000, 
p.  11.
212 Monk Paul, Neoimerolog itismos -O ikoumenismos, Athens, 1982, p . 3 5 (Г).
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из бо ром Ме ле ти ја Ме так са ки са за Кон стан ти но пољ ског па три јар ха. Ка ко 
је Ме так са кис из вео та кву про ме ну – да од сврг ну тог кли ри ка за ма ње од 
го ди ну да на по ста не Ва се љен ски па три јарх? 

Епи скоп Фо ти је пи ше: „У Ме ле ти јев из бор за па три јар ха би ли су укљу-
че ни По ли тич ки кру го ви око Ве ни зе ло са и Ан гли кан ска цр ква. Ми тро по лит 
Гер ман (Ка ра ван зе лос), члан кон стан ти но пољ ског Све тог Си но да, о тим до-
га ђа ји ма пи сао је ова ко: 'Мој из бор на Ва се љен ски пре сто 1921. го ди не ни је 
до во ђен у пи та ње. Од се дам на ест гла со ва, ше сна ест је би ло за ме не. Он да ми 
је је дан од мо јих при ја те ља све тов ња ка по ну дио 10,000 ли ра ако се од рек нем 
сво га из бо ра у ко рист Ме ле ти ја Ме так са ки са. На рав но, ја сам тај пред лог 
са не го до ва њем и гну ша њем од ба цио. Ипак, ноћ уочи из бо ра нео че ки ва но 
ме је по се ти ла тро чла на де ле га ци ја Ли ге на ци о нал не од бра не. Они су по че-
ли ва тре но да ме убе ђу ју да по ву чем сво ју кан ди да ту ру у ко рист Ме ле ти ја 
Ме так са ки са. Чла но ви де ле га ци је су ре кли да Ме ле ти је има мо гућ ност да 
до не се 100,000 до ла ра за по тре бе па три јар ши је и, по што је у ве о ма при ја тељ-
ским од но си ма са про те стант ским би ску пи ма Ен гле ске и Аме ри ке, мо же 
да бу де од ко ри сти у ме ђу на род ним по сло ви ма. За то на ци о нал ни ин те ре си 
зах те ва ју да за па три јар ха бу де иза бран Ме ле ти је Ме так са кис. То је та ко ђе 
би ла же ља Елеф те ри ја Ве ни зе ло са. Раз ми шљао сам о том пред ло гу чи та ву 
ноћ. У па три јар ши ји је вла дао еко ном ски ха ос. Атин ска вла да пре ста ла је да 
ша ље до та ци је, а дру гих при хо да ни је би ло. Пла те ни су ис пла ћи ва не де вет 
ме се ци. Па три јар шиј ске до бро твор не уста но ве на ла зи ле су се у кри тич ном 
ма те ри јал ном по ло жа ју. Из тих раз ло га и за до бро на ро да (та ко је бар ми слио 
об ма ну ти је рарх – В. М.) при хва тио сам пред лог…'. Та ко је на све оп ште за-
пре па шће ње сле де ћег да на, 25. но вем бра 1921, Ме ле ти је Ме так са кис по стао 
Кон стан ти но пољ ски па три јарх.

Не ка нон ска при ро да ње го вог из бо ра по ста ла је очи глед на ка да је два 
да на пре из бо ра, 23. но вем бра 1921. на кон стан ти но пољ ском Си но ду био 
из нет пред лог да се из бор па три јар ха од ло жи из ка нон ских раз ло га. Ве ћи на 
чла но ва Си но да је гла са ла за тај пред лог. Ипак, на сам дан из бо ра ар хи је ре ји 
ко ји су гла са ли за од ла га ње за ме ње ни су дру ги ма. Ова кав ток ства ри омо гу ћио 
је да за па три јар ха бу де иза бран Ме ле ти је. Ка сни је се ве ћи на епи ско па Кон-
стан ти но пољ ске па три јар ши је ко ји су том при ли ком би ли из и гра ни са ста ла 
у Со лу ну (у ра ду овог са бо ра уче ство ва ло је се дам од два на ест чла но ва кон-
стан ти но пољ ског Све тог Си но да, и око ше зде сет па три јар шиј ских епи ско па 
из но вих грч ких обла сти, под пред се да ва њем ми тро по ли та Кон стан ти на Ки-
зич ког). Они су кон ста то ва ли да је 'из бор Ме ле ти ја Ме так са ки са пред ста вљао 
отво ре но на ру ша ва ње све тих ка но на' и пред ло жи ли су да се оба ви 'пра ви и 
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ка нон ски из бор Кон стан ти но пољ ског па три јар ха'. Упр кос то ме, Ме ле ти је је 
био утвр ђен на па три јар шиј ском пре сто лу”.213

Дво ји ца чла но ва Си но да по шли су у Ати ну ка ко би о оно ме што се до-
го ди ло из ве сти ли Ми ни стар ски са вет. Два на е стог де цем бра 1921. они су 
об ја ви ли да је из бор не ва же ћи. Је дан од ис так ну тих је ра ра ха ко ји су од би ли 
да при зна ју из бор био је Ми тро по лит фло рин ски Хри зо стом (Ка ву ри дис), 
бу ду ћи во ђа Исти ни те Пра во слав не Цр кве, ко ји је та ко ђе по ку шао да упо зо-
ри та да шњег пре ми је ра Гу на ри са на опа сно сти ко је но си Ме ле ти јев из бор. 
Уз ви ше на Пор та је та ко ђе од би ла да при хва ти из бор, пр во због то га што 
Ме ле ти је ни је био тур ски др жа вља нин те сто га пре ма сул та но вом ука зу из 
1856. ни је ис пу ња вао услов да би мо гао да по ста не па три јарх, а дру го за то 
што је Ме ле ти је из ја вио да он не при хва та оба ве зност та квих ука за, јер су 
они до не ти од стра не му сли ман ских осва ја ча.214

Два де сет де ве тог де цем бра 1921. Све ти Си нод Грч ке Цр кве сврг нуо је 
Ме так са ки са због ни за ка нон ских пре сту па и ства ра ња рас ко ла, про гла сив-
ши Ме так са ки са и Ро до сто ла Алек сан дро са рас кол ни ци ма и за пре тив ши да 
ће за рас кол ни ке про гла си ти све ко ји их бу ду сле ди ли. Без об зи ра на дру гу 
осу ду Ме ле ти је је био ин тро ни зо ван 22. ја ну а ра 1922. го ди не, а као ре зул тат 
ин тен зив ног по ли тич ког при ти ска ње го во свр га ва ње би ло је на не ка нон ски 
на чин по ни ште но 24. сеп тем бра 1922!215 Та ко је до нај ви ше вла сти до шао 
је дан од љу ди ко је је ми тро по лит Хри зо стом (Ка ву ри дис) на звао „дво ји цом 
Лу те ра Пра во слав не Цр кве”. Дру ги пра во слав ни Лу тер, Ар хи е пи скоп атин ски 
Хри зо стом (Па па до пу лос), до ћи ће на власт убр зо по том… 

Та ко су уз по моћ вла сти и нов ца ма со ни пре у зе ли кон тро лу над пр вом 
па три јар ши јом у Пра во сла вљу, што је га ран то ва ло ње ну ло јал ност еку ме ни-
стич ком по кре ту. Олег Пла то нов пи ше: „Са ми ма со ни су при зна ли: 'Они 
нас пи та ју за што се ме ша мо у ди ску си је ре ли ги о зног ка рак те ра. (За то што) 
пи та ња ује ди ње ња цр ка ва, еку ме ни стич ких ску по ва, итд. мо гу би ти од ин-
те ре са за Ма со не ри ју. Про је кат ује ди ње ња цр ка ва је од ве ли ког ин те ре са за 
ма со не… јер у се би са др жи иде ју уни вер за ли зма… У сва ком слу ча ју, ка да 
је до шло до пр вих еку ме ни стич ких ску по ва, упли та ње на ше бра ће би ло је 
очи глед но'.”216

213 Bishop Photius, op. cit., p .  41 -4 2 .
214 Alex andris, op.  ci t., pp. 75 -7 6. 
215 „To i me rologi ak on  s khisma ap o istor iki s  kai kan oni ki s  apopseos exetazo menon”, Agios Agathangel os 
Esph ig menites, 131, May-June, 1992, p .  17 (Г);  Bi shop P hotius,  op. cit ., p. 41. 
216 Oleg Platonov, Ternovi j Venets Rossi i, Moscow: Rodnik, 1 99 8, p. 475 (Р), цитат из: La Temple,  1943, 
N 3 .
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Стра шна тра ге ди ја ко ја је у на ред них не ко ли ко го ди на за де си ла Грч ку 
Цр кву и на род у ве ли кој ме ри мо ра се при пи са ти на ци о на ли стич ко-еку ме-
ни стич кој по ли ти ци До ро те ја и ње го вог Си но да – што пред ста вља кла си чан 
при мер ра зор них по сле ди ца ме ша ња свет ских, по ли тич ких стра сти и ам би-
ци ја у жи вот Цр кве.

У ок то бру 1921. Фран цу ска је пот пи са ла спо ра зум са Ата тур ко вом вла-
дом и ти ме по ста ла пр ва ве ли ка си ла ко ја ју је при зна ла. Ово јој је омо гу ћи ло 
да по ву че сво је је ди ни це из Ки ли ки је, што је осло бо ди ло ви ше тур ских тру-
па за грч ки фронт. 

Не ми ри у Бе са ра би ји
Јед на од по сле ди ца Ру ске ре во лу ци је и Пр вог Свет ског ра та би ло је то 

што је ру ска про вин ци ја Бе са ра би ја, ко ја се гра ни чи са Ру му ни јом и чи јих 
60% ста нов ни штва чи не Ру му ни, ује ди ње на са ру мун ском др жа вом. Пре ре-
во лу ци је у овој про вин ци ји, ка ко пи ше Је ла вић, „Ру му ни се као та кви ни су 
су о ча ва ли са пред ра су да ма – ту је би ло зе мљо по сед ни ка Ру му на јед на ко као 
и Ру са. Оп ште не за до вољ ство би ло је ви ше еко ном ско и со ци јал но, не го на ци-
о нал но. По ло жај се ља ка био је ре гу ли сан ру ским за ко ни ма о еман ци па ци ји 
из ше зде се тих го ди на де вет на е стог ве ка и ка сни јим ре форм ским ме ра ма, 
али, као и у дру гим де ло ви ма Ру си је, њи ма ни су ре ше ни основ ни аграр ни 
про бле ми. По што су и у Ру му ни ји вла да ли от при ли ке исти усло ви, не за ви-
сност ни је мно го при вла чи ла се љач ку ве ћи ну. Глав ни зах тев свих се ља ка био 
је раз би ја ње ве ли ких по се да и по де ла њи хо вих зе мљи шта…

Због та квих усло ва ру ске ре во лу ци је у фе бру а ру и ок то бру 1917. би ле су 
пред о дре ђе не на успех. Оне су ути ца ле не са мо на не за до вољ не се ља ке, не го 
и на мно ге вој ни ке у про вин ци ји; они су бр зо на пу шта ли Ру ску ар ми ју ко ја 
је би ла у рас па да њу… Већ у ју лу 1917. се ља ци су по че ли да за у зи ма ју зе мљу; 
до кра ја го ди не од у зе ли су око две тре ћи не зе мљи шних по се да.

У ок то бру 1917. би ла је фор ми ра на При вре ме на вла да Бе са ра би је са 
се ди штем у Ки шње ву… Ова вла да кон тро ли са ла је про вин ци ју од но вем бра 
1917. до но вем бра 1918. У де цем бру 1917. она је про гла си ла Де мо крат ску 
Ре пу бли ку Мол да ви ју и из ра зи ла же љу да се при дру жи Со вјет ској Фе де ра-
тив ној Ре пу бли ци…”.217

Ипак, у но вем бру 1918. кон тро лу над про вин ци јом пре у зе ла је Ру мун-
ска ар ми ја, а истог ме се ца На род на скуп шти на из гла са ла је ује ди ње ње са 
Ру му ни јом…
217 J elavich, o p. cit., p p. 158-15 9. 
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К. В. Глаз ков пи ше: „Ру мун ске вла сти су јед ном ру ком не ми ло срд но 
уни шта ва ле ко му ни стич ку опо зи ци ју (у вој сци су на при мер пред у зе те ши-
ро ке ка зне не ме ре про тив бољ ше ви ка, ру мун ске је ди ни це су 1918. го ди не 
уче ство ва ле и у гу ше њу цр ве не ре во лу ци је у Ма ђар ској), док су дру гом ру ком 
уни шта ва ле сва ки об лик дру га чи јег ми шље ња. Број ни по сла ни ци На род не 
скуп шти не ко ји су се про ти ви ли ује ди ње њу Бе са ра би је и Ру му ни је би ли су 
уби је ни, на кон че га је и са ма На род на скуп шти на рас пу ште на, док су исто га 
да на про ру мун ски по сла ни ци три јум фал но сру ши ли спо ме ни ке ца ре ви ма 
Алек сан дру Пр вом и Алек сан дру Дру гом у пре сто ни ци. У ја ну а ру 1920. Бе лу 
ар ми ју ге не ра ла Бре до ва…, у чи јим су те рет ним ко ли ма би ле из бе гли це, же не 
и де ца, Ру му ни су по би ли из ма шин ки ка да се при бли жи ла Дње стру. На тај 
на чин су но ве вла сти у Бе са ра би ји по ква ри ле сво је од но се са Ру си ма.

Тре ба при ме ти ти да су ру ска је рар хи ја и клир, као да су пред ви ђа ли 
мо гућ ност цр кве но-по ли тич ких не ре да, од са мог по чет ка за у зе ли ве о ма хла-
дан став пре ма при са је ди ње њу Бе са ра би је Ру му ни ји. Тај акт је чак осу ђен од 
стра не Ар хи е пи ско па ки шњев ског и ко тин ског Ана ста си ја (Гри ба нов ског), 
по то њег пр во је рар ха Ру ске За гра нич не Цр кве. На да ју ћи се бр зој по бе ди 
Бе лог по кре та, пред став ни ци Цр кве у Бе са ра би ји за јед но са по ли тич ким 
пред став ни ци ма узе ли су уче шћа у фор ми ра њу Ко ми те та за осло бо ђе ње 
Бе са ра би је. За то је Ру мун ски Си нод за по чео ка нон ско пот чи ња ва ње Бе са ра-
биј ске епар хи је, зах те ва ју ћи да се вла ди ке Ана ста си је, Га ври ло и Ди о ни си је 
одво је од Ру ске Пра во слав не Цр кве упр кос про те сти ма па три јар ха Ти хо на. 
Ка да су је рар си од би ли да то учи не, ру мун ске вој не је ди ни це су их ухап си ле 
и прог на ле из зе мље. Вер ни ма су пак са оп шти ли да су вла ди ке оти шле до бро-
вољ но. На ме сто ми тро по ли та Ана ста си ја из Бу ку ре шта је сти гао ру мун ски 
ар хи е пи скоп Ни ко дим; све штен ство и на род га ни по што ни су до че ка ли на 
при ја тељ ски на чин. Ру ске (за гра нич не) цр кве не вла сти ни су при зна ле за ко-
ни тост ује ди ње ња Ки шњев ске епар хи је са Ру мун ском Цр квом. Ак ци је ко је 
су на те ри то ри ји Бе са ра би је пред у зе ле ру мун ске гра ђан ске и цр кве не вла сти 
по чи ва ле су на на си љу, пре ва ри и кр ше њу цр кве них ка но на, а ни ка ко на 
во љи Бо жи јој. И ка ко су се он да до га ђа ји мо гли дру га чи је од ви ја ти, не го уз 
да љу при ме ну те ро ра?

Из ки шњев ске Ду хов не ака де ми је и цр кве них шко ла ру мун ске вла сти су 
из ба ци ле ру ски и цр кве но сло вен ски је зик, уз ја сну на ме ру да ство ре усло ве 
у ко ји ма у чи та вој Бе са ра би ји не ће оста ти све ште ни ка ко ји би био у ста њу 
да слу жи на цр кве но сло вен ском. Та ко ђе, цр кве но сло вен ске бо го слу жбе не 
књи ге укло ње не су из цр ка ва а све ште ни ци су би ли ка жња ва ни због др жа ња 
про по ве ди на ру ском. Про тив оних ко ји су рев но сно бра ни ли ки ри ло-ме то ди-
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јев ски је зик от по че ли су ди рект ни фи зич ки про го ни. У се лу Ре чул жан да ри 
су иши ба ли мо на хи ње ло кал ног ма на сти ра због оба вља ња слу жбе на цр кве-
но сло вен ском, док је ста ри све ште ник у се лу Го ре ште, ко ји је осум њи чен за 
на кло ност пре ма опо зи ци ји, му чен мо крим би че ви ма док ни је из гу био свест, 
на кон че га је по лу део. Сва кри ви ца то га све ште ни ка ве ро ват но се са сто ја ла 
у чи ње ни ци да, као и мно ге дру ге истин ске па три о те, он ни је хтео да на Ли-
тур ги ји по ми ње ру мун ског кра ља, ње го ву по ро ди цу и Си нод.

Ве ћи ну рев ни те ља цр кве но сло вен ског као ли тур гиј ског је зи ка чи ни ли 
су Ру си, али и мно ги мол дав ски све ште ни ци и вер ни ци опи ра ли су се на сил-
ној ру му ни за ци ји. 'Мол дав ци су – из ве шта ва ру мун ска кон тра шпи ју на жа 
из Белц ког окру га – не при ја тељ ски рас по ло же ни пре ма ру мун ској вла сти, 
они се кло не ру мун ског кли ра… и пре те све ште ни ци ма кад ови по ми њу 
кра ље во име у цр кви'…

У ју лу 1922. у Ки шње ву је фор ми ра на ви ше на ци о нал на 'Уни ја Пра во слав-
них Хри шћа на'. На че ло Уни је уско ро су до шле бе са ра биј ске па три о те. Они 
су би ли бли ско по ве за ни са ру ском за јед ни цом у Ки шње ву. Пре ма не ким 
ин фор ма ци ја ма, у фор ми ра њу Уни је уче ство ва ли су и ру ски мо нар хи сти 
пред во ђе ни ге не ра лом Е. Ле он то ви чем. Го ди не 1924. до шло је до по нов не 
ре ги стра ци је још јед не ор га ни за ци је – Пра во слав ног брат ства Св. Алек-
сан дра Нев ског, ко је су пред во ди ли ак ти ви сти мол дав ске, ру ске и дру гих 
на ци о нал но сти – про то је реј Ми ха ил Ча кир, све ште ник Ни ко лај Ла шку, К. 
К. Ма ла нец ки и дру ги. Сви су они од стра не тај не по ли ци је би ли озна че ни 
као 'ва тре ни ве ли ко ру си', док је брат ство на зи ва но цен тром очу ва ња и про-
па ган де ру ских мо нар хи стич ких иде ја…”.218

Ме так са ки сов им пе ри ја ли зам
Не си гур ност по ло жа ја у ко ме се Ме ле ти је на ла зио, ни је га спре чи ла да 

по ку ша са оства ре њем сво јих на ци о на ли стич ко-еку ме ни стич ких пла но ва. 
Та ко је по чет ком 1922. на пу ту из Аме ри ке у Кон стан ти но пољ по се тио Лон-
дон и Па риз са ци љем да пру жи по др шку ства ра њу грч ке кра ље ви не у Ма лој 
Ази ји; исте го ди не, не слу чај но, он је при знао де ло твор ност ан гли кан ских 
ру ко по ло же ња. Го ди не 1923. Цр кве Ки пра и Је ру са ли ма по шле су за ње го вим 
при ме ром, по ка зу ју ћи ти ме ко ли ко бр зо мо же да се ши ри еку ме ни зам ако га 
се др же у Кон стан ти но по љу.219

218 Glazk ov , „Istoricheskiye  p rich iny nyek otorykh sobi ti j v istorii Rumy nsk oj  Pravoslavnoj Tserkvi do II 
Mirovoj vojny”, Tserkovnaia Z hiz n', NN 3-4, May-August, 2000 , pp. 46-48 (Р). 
219 Stavrides, op. cit. ,  p. 45.
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Но, Ме ле ти је ви им пе ри ја ли стич ки пла но ви ни су се огра ни ча ва ли са мо 
на Тур ску. То ком сле де ћих не ко ли ко го ди на он и ње гов на след ник Гри го ри је 
VII пред у зе ли су ко ра ке ко ји се не мо гу ока рак те ри са ти дру га чи је не го као 
ма сов не анек си је огром них те ри то ри ја ко је су при па да ле ју рис дик ци ји Срп ске 
и Ру ске па три јар ши је. За сни ва ју ћи сво је по ступ ке на не тач ном ту ма че њу 28. 
пра ви ла Че твр тог Ва се љен ског са бо ра, ко је то бо же да је пра во Кон стан ти но-
по љу да узме под сво ју ју рис дик ци ју „све вар вар ске зе мље”, Ме ле ти је и ње гов 
на след ник ство ри ли су сле де ће не ка нон ске ауто ном не и ауто ке фал не цр кве 
по узо ру на Грч ку ар хи е пи ско пи ју Се вер не и Ју жне Аме ри ке:

1. За пад на Евро па. Пе тог апри ла 1922. Ме ле ти је је име но вао ег зар ха чи-
та ве За пад не и Цен трал не Евро пе. У тре нут ку смр ти Гри го ри ја VII у но вем бру 
1924. по сто ја ли су Цен трал но-европ ски ег зар хат на че лу са ми тро по ли том 
Гер ма ном Бер лин ским, Ве ли ко бри тан ски и За пад но е вроп ски ег зар хат на 
че лу са ми тро по ли том Гер ма ном Ти ја тир ским (глав ним еку ме ни стич ким 
пред став ни ком Кон стан ти но пољ ске па три јар ши је све до сво је смр ти 1951. 
го ди не) и епар хи ја епи ско па Гри го ри ја Па ри ског.

Кра јем два де се тих го ди на Ва се љен ски па три јарх је у сво ју ју рис дик ци ју 
при мио ру ског ми тро по ли та Евло ги ја Па ри ског, ко ји је на пра вио рас кол у 
Ру ској За гра нич ној Цр кви и ко ји је на па ри ском бо го слов ском ин сти ту ту 
Све тог Сер ги ја пру жио уто чи ште мно гим ути цај ним је ре ти ци ма, као што 
су би ли Ни ко лај Бер ђа јев и о. Сер ги је Бул га ков.220

2. Фин ска. У фе бру а ру 1921. па три јарх Ти хон је до де лио Фин ској Цр-
кви ауто но ми ју у окви ру Ру ске Цр кве. Де ве тог ју на 1922. Ме ле ти је је на 
не ка нон ски на чин при мио ову ауто ном ну Цр кву у сво ју ју рис дик ци ју. „Као 
оправ да ње ов де је мо гла да по слу жи са мо та окол ност, што па три јарх Ти хон 
та да већ ни је био на сло бо ди” (ми тро по лит Ан то ни је Хра по виц ки). Ово је 
осу је ти ло на по ре пра во слав них у Фин ској да до би ју рав но пра ван по ло жај у 
од но су на лу те ра не. Та ко је под при ти ском лу те ран ске вла де, без об зи ра на 
про те сте па три јар ха Ти хо на, па три јарх Гри го ри је до пу стио Фин ској Цр кви 
да при ми за пад ну пас ха ли ју. По сле то га от по че ла су го ње ња ис по вед ни ка 
ста рог ка лен да ра у Ва ла ам ском ма на сти ру.

„Али још мно го не мо рал ни ји и окрут ни ји – пи ше ми тро по лит Ан то ни је 
– био је од нос по кој ног па три јар ха Гри го ри ја VII и ње го вог Си но да пре ма 
Фин ској епар хи ји и ње ном ар хи е пи ско пу. Упра во Ва се љен ски па три јарх 
хи ро то ни сао му је за ви ка ра све ште ни ка Аха ва (без ика квог по стри же ња у 
мо на штво или бар ра су), не са мо без ње го ве, ар хи е пи ско по ве, са гла сно сти, 

220 A H is to ry of the Russian Church Ab road, Seatt le: St. Necta rios Pre ss,  19 72 , p. 51 .
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не го чак и упр кос ње го вом про те сту; овим је по кој ни па три јарх по га зио основ-
ни ка нон цр кве – 6. пра ви ло Пр вог Ва се љен ског са бо ра (и мно гих дру гих), 
ко је гла си: 'Ако не ко без при стан ка сво га ми тро по ли та бу де по ста вљен за 
епи ско па, за та кво га је Ве ли ки Са бор од лу чио да не тре ба да бу де епи скоп'. 
Пре ма 28. ка но ну Че твр тог Ва се љен ског са бо ра па три јарх чак ни на сво јој 
те ри то ри ји не мо же по ста ви ти епи ско па без са гла сно сти ло кал ног ми тро-
по ли та. По ла зе ћи упра во од овог ка но на, Гри го ри јев прет ход ник уза луд је 
по ку ша вао да оства ри сво је пре тен зи је. А овај не ка нон ски 'епи скоп' Ахав, 
кад је до био ар хи је реј ски чин, са мо зва но је ста вио на се бе мо на шки кло бук 
и та ко упа ра ђен по ја вио се у ту ђој Фин ској епар хи ји, да би за ко ни тог ар хи-
па сти ра, ар хи е пи ско па Се ра фи ма, ко га је чи тав на род ува жа вао, под врг нуо 
про го ни ма лу те ран ске вла де, ко ја је, уоста лом, још ра ни је да ла по кој ном па-
три јар ху Гри го ри ју на по твр ду нај бе за ко ни ји за кон о то ме да све тов на власт у 
Фин ској до би ја пра во да пен зи о ни ше ар хи е пи ско па; она је та ко и по сту пи ла, 
под ла жним из го во ром да ар хи е пи скоп Се ра фим то бо же у утвр ђе ном вре-
ме ну ни је ус пео до вољ но да из у чи фин ски је зик. Зе мља и не бо су се то ли ко 
ужа сну ли над ова квим бе за ко њем ти ран ске ино вер не вла де, а још ви ше над 
бе за ко њем пра во слав ног па три јар ха, ко ји је дао са гла сност за та кву пре ва ру. 
И та ко овај сум њи ви епи скоп Гер ман (бив ши све ште ник Ахав), у свет ском 
оде лу, обри јан и оши шан, иде град ским ули ца ма на са бла зан пра во слав них, 
бу де ћи злу ра дост ино вер них, док нај до стој ни ји ар хи е пи скоп, окрут но из дан 
од стра не свог ла жног бра та, про во ди те шке да не у про гон ству у ску че ној 
ко ли би ци ма на сти ра на остр ву олуј ног Ла до шког је зе ра”.221

Че тр на е стог / два де сет сед мог но вем бра 1923. па три јарх Ти хон и Ру ски 
Све ти Си нод, на кон што су са слу ша ли из ве штај ар хи е пи ско па Се ра фи ма, 
до не ли су сле де ћу од лу ку: „По што је нај све ти ји па три јарх Ти хон пре у зео 
упра вља ње Ру ском Цр квом, раз лог због ко га је Кон стан ти но пољ ски па три јарх 
сма трао за нео п ход но да при вре ме но пот чи ни Фин ску цр кву сво јој ју рис дик-
ци ји са да от па да и фин ска епар хи ја ду жна је да се вра ти под упра ву Све ру ског 
па три јар ха”.222 Ипак, Фин ци се ни су вра ти ли Ру си ма и Фин ска цр ква до да нас 
је оста ла у ју рис дик ци ји Ва се љен ске па три јар ши је, као нај мо дер ни стич ки ја 
од свих Пра во слав них цр ка ва. 

3. Есто ни ја. У фе бру а ру 1921. па три јарх Ти хон је до де лио ши ро ку ауто-
но ми ју де ло ви ма бив ше Псков ске и Ре вел ске епар хи је ко је су ушле у гра ни це 
но во фор ми ра не естон ске др жа ве. Два де сет осмог ав гу ста 1922. го ди не Ме ле-

221 В иди : M onk Gorazd ,  „Quo  V adis, Konstantinopol'skai a  Patriarkhia?”, Pravoslavnaia Ru s' , no. 2 (1455), 
January 15/ 28 , 1 992, p. 9 (Р).
222 Gubonin, op. ci t., p. 304. 
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ти је је, на ру ша ва ју ћи ка но не, при мио Естон ску епар хи ју Ру ске Цр кве на че лу 
са ми тро по ли том Алек сан дром у сво ју ју рис дик ци ју.

Не дав но (1996) ову не за ко ни ту од лу ку об но вио је да на шњи Ва се љен ски 
па три јарх Вар то ло меј, што је до ве ло до крат ко трај ног (дво ме сеч ног) рас ко ла 
из ме ђу Ва се љен ске и Мо сков ске па три јар ши је.

4. Ле то ни ја. У ју ну 1921. па три јарх Ти хон је дао ве ли ку ауто но ми ју Ле-
тон ској цр кви под ле тон ским ар хи па сти ром, ар хи е пи ско пом Ри ге Јо ва ном, 
ко га су ко му ни сти спа ли ли 1934. го ди не. У мар ту 1936. Ва се љен ски па три јарх 
је Ле тон ску цр кву при мио у соп стве ну ју рис дик ци ју.

5. Пољ ска. Го ди не 1921. па три јарх Ти хон је на зна чио ар хи е пи ско па Се-
ра фи ма (Чи ча го ва) на вар шав ску ка те дру, али По ља ци, чи ја је вој ска го ди ну 
да на ра ни је по ра зи ла Цр ве ну ар ми ју, ни су му до пу сти ли да уђе у зе мљу. Та ко 
је па три јарх био при ну ђен да при хва ти зах тев По ља ка да Ар хи е пи скоп мин-
ски Ге ор ги је (Ја ро шев ски) по ста не Вар шав ски ми тро по лит. Ме ђу тим, он је 
од био зах тев ар хи е пи ско па Ге ор ги ја за ауте ке фал но шћу цр кве, по ла зе ћи од 
то га да су По ља ци пред ста вља ли тек ма ли део чла но ва Пољ ске Цр кве и да је 
пољ ска епар хи ја исто риј ски нео дво ји ви део Ру ске Цр кве.223

Људ ми ла Ке лер пи ше: „Пољ ске вла сти су огра ни чи ле Пра во слав ну Цр кву 
ко ја је бро ја ла ви ше од 3 ми ли о на вер них (углав ном Укра ји на ца и Бе ло ру са).224 
Го ди не 1922. на са бо ру са зва ном у По ча је ву тре ба ло је да бу де про гла ше на 
ауто ке фал ност, али услед про те ста Епи ско па вил ну ског Елеф те ри ја (Бо го ја-
вљен ског) и епи ско па Вла ди ми ра (Ти хо ниц ког) ова од лу ка ни је до не та. Али 
на сле де ћем епи скоп ском са бо ру одр жа ном у Вар ша ви у ју ну 1922. ве ћи на 
епи ско па гла са ла је за ауто ке фал ност, је ди но су епи ско пи Елеф те ри је и Вла-
ди мир гла са ли про тив. Са бор ко ји се са стао у сеп тем бру исте го ди не ли шио 
је епи ско пе Елеф те ри ја и Вла ди ми ра њи хо вих ка те дри. У де цем бру 1922. 
епи скоп Елеф те ри је је био ухап шен и ста вљен у за твор са стро гим ре жи мом 
ко ји се на ла зио у ма на сти ру Ка мал дул ских ота ца бли зу Кра ко ва, ода кле је у 
про ле ће 1923. пре ба чен у Ков но”.225

Још дво ји ца ру ских епи ско па, Пан те леј мон (Ро жнов ски) и Сер ги је 
(Ко ро љев) та ко ђе су ли ше ни сво јих ка те дри. Тро ји ца не по кор них епи ско па 
про те ра ни су у Ру си ју.

223 Danilushkin ,  op. cit. ,  p.  197.
224 На приме р,  22.  октоб ра  1919.  По љаци с у наредили  да  се 497  пр авосл авних   цр кава и к ап ел а, које  
су у  п ро шл ости н аводно  б иле  одузете од католика, врате  ка толицима.  Ви ди : Danilushkin, o p.   ci t.,  p. 
586.
225 Koelle r, „ Kom mentari i k pi s' m u  Ark hiepiskop a R izhskag o i  La tvijska go  Ioanna Arkhiepiskopu 
Vilyenskomu  i  Li tovskomu Elevferiyu ot 2 no yabrya 1927 g.”, Tserkovnaia Zhizn', nos. 3-4,  May-June-July-
Augus t,  1992,  pp. 56-5 7 (Р).
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У но вем бру 1923. ми тро по ли та Ге ор ги ја је убио је дан про тив ник ње го ве 
цр кве не по ли ти ке, а на сле дио га је ми тро по лит Ди о ни си је, „уз са гла сност 
пољ ских вла сти и по твр ду и бла го слов ње го ве све то сти Ме ле ти ја IV (Ме так-
са ки са)”. Па три јарх Ти хон је тај акт од ба цио као не ка нон ски, али ни шта ни је 
мо гао да учи ни. На ред них го ди на пра во слав ни у Пољ ској, ли ше ни за шти те 
Ру ске Цр кве и пот пу но не за шти ће ни од стра не Кон стан ти но пољ ских па три-
ја ра ха-еку ме ни ста, би ли су под врг ну ти же сто кој кам па њи по ка то ли ча ва ња 
ко ју су спро во ди ле пољ ска др жа ва и Ка то лич ка цр ква.

За тим је у но вем бру 1924. па три јарх Гри го ри је VII не ка нон ски пре вео 
Пољ ску Цр кву из ју рис дик ци је Ру ске Цр кве у сво ју ју рис дик ци ју.

6. Ма ђар ска и Че хо сло вач ка. Пре ма ста ром ма ђар ском за ко ну из 1868, 
по твр ђе ном од стра не вла де Че хо сло вач ке ре пу бли ке 1918. и 1920, сви пра-
во слав ни хри шћа ни ко ји жи ве на те ри то ри ји бив шег Ма ђар ског кра љев ства 
на ла зе се у ју рис дик ци ји Срп ске па три јар ши је, а ди рект но су пот чи ње ни 
епи ско пи ма Го ра зду Мо рав ском и До си те ју Кар па то-Ру ском.

Ипак, 3. сеп тем бра 1921. пра во слав на па ро хи ја у Пра гу иза бра ла је ар хи-
ман дри та Са ва ти ја за свог епи ско па и он да о то ме из ве сти ла свог ка нон ског 
епи ско па До си те ја. Ка да је срп ски Си нод од био да из вр ши Са ва ти је ву хи ро то-
ни ју, он је, без зна ња сво је за јед ни це по шао у Кон стан ти но пољ, где је 4. мар та 
1923. хи ро то ни сан за „ар хи е пи ско па” но во ство ре ног че хо сло вач ког огран ка 
Ва се љен ске па три јар ши је, ко ји је укљу чи вао и Кар па то-Ру си ју.

Он да је 15. апри ла 1924. Ва се љен ски па три јарх осно вао ми тро по ли ју 
Ма ђар ске и Цен трал не Евро пе са се ди штем у Бу дим пе шти, иако је та мо већ 
по сто јао срп ски епи скоп.

„Ка кву је са бла зан про у зро ко ва ла ова кон фу зи ја – пи ше З. Г. Ашке на зи 
– ла ко је за ми сли ти. Епи скоп Са ва ти је је ин си сти рао на сво јим пра ви ма у 
Кар па то-Ру си ји и усрд но је вр бо вао при ста ли це ме ђу кар па то-ру ским пра во-
слав ним све штен ством ру ко по ла жу ћи кан ди да те без ика квих кри те ри ју ма. 
Ње го ви след бе ни ци тра жи ли су од вла сти да пре ду зму ад ми ни стра тив не 
ме ре про тив све ште ни ка ко ји ни су хте ли да им се при дру же. Епи скоп До-
си теј ста ви не ког бун тов ног мо на ха под ка зну, а епи скоп Са ва ти је га уз ве де 
у чин игу ма на; епи скоп До си теј са зо ве клир у Ху сти и ор га ни зу је Цр кве ну 
кон зи сто ри ју, а епи скоп Са ва ти је у исто вре ме са зи ва све ште ни ке у Бу штин 
и фор ми ра Епи скоп ски са вет. У цр кве ним по сло ви ма за вла дао је ха ос. Не-
при ја тељ ство и мр жња по се ја ни су ме ђу све штен ством ко је се по де ли ло на 
'са ва ти јев це' и 'до си те јев це'.

Чу де сни ду хов ни про цват ко ји је по ро дио то ли ко му че ни ка за Пра во сла-
вље, свео се на бе стид ну бор бу за власт, за што бо љу па ро хи ју и бо љи при ход. 



136

Уни јат ска штам па је ли ко ва ла, док је код пра во слав ног ста нов ни штва ра сла 
огор че ност про тив све штен ства ко је ни је би ло у ста њу да одр жи ви со ки кри-
те ри јум Пра во сла вља, ко ји је по ста вио оби чан Бо гом на дах ну ти на род”.226

Го ди не 1938. ве ли ки чу до тво рац ар хи е пи скоп Јо ван (Мак си мо вич) 
под нео је из ве штај Све за гра нич ном Са бо ру Ру ске За гра нич не Цр кве: „Без-
гра нич но умно жа ва ју ћи сво је те жње да пот чи не де ло ве Ру си је Ва се љен ски 
па три јар си су чак по че ли да го во ре о не ка но нич но сти при са је ди ње ња Ки је ва 
Мо сков ској па три јар ши ји и да је ју жно ру ска Ки јев ска ми тро по ли ја ко ја је 
не ка да по сто ја ла мо ра ла да бу де пот чи ње на кон стан ти но пољ ском тро ну. Ова 
тач ка гле ди шта не са мо да је ја сно из ра же на у То мо су од 13. но вем бра 1923, у 
ве зи са одва ја њем Пољ ске Цр кве, не го је, та ко ђе, па три јар си ве о ма бри жљи-
во по др жа ва ју. Та ко, ви ка ру ми тро по ли та Евло ги ја у Па ри зу, ко ји је хи ро то-
ни сан са бла го сло вом Ва се љен ског па три јар ха, да та је ти ту ла Хер сон ског, 
чи ме као да се твр ди да је Хер сон, ко ји се да нас на ла зи на те ри то ри ји Ру си је, 
пот чи њен Ва се љен ском па три јар ху. Сле де ћи ло ги чан ко рак за Ва се љен ског 
па три јар ха би ће да про гла си да се чи та ва Ру си ја на ла зи под ју рис дик ци јом 
Кон стан ти но по ља…

Кра ће ре че но, Ва се љен ска па три јар ши ја, ко ја у те о ри ји об у хва та чи та ву 
ва се ље ну, али фак тич ки има власт са мо над не ко ли ко епар хи ја, а у дру гим 
ме сти ма оства ру је са мо по вр шан над зор и од то га до би ја не ка кве при хо де, 
про го ње на код ку ће од стра не вла сти и без по др шке би ло ко је вла де у ино-
стран ству, по што је из гу би ла свој зна чај сту ба исти не и по ста ла са мо из вор 
по де ла, а исто вре ме но за хва ће на пре те ра ним вла сто љу бљем – пред ста вља 
ту жан при зор ко ји под се ћа на нај го ре пе ри о де у исто ри ји Кон стан ти но пољ-
ске ка те дре”.227 

Дру ги пад Кон стан ти но по ља
За пра во, грч ки про дор у Тур ску, ко ји је успе шно от по чео 1921. го ди не, 

про пао је због уну тра шњих не су гла си ца и од су ства фи нан сиј ске и вој не по мо-
ћи за пад них др жа ва. У ав гу сту 1922. Тур ци су за по че ли са оп штом офан зи вом 
на свим фрон то ви ма чи ји је ре зул тат био те жак по раз Гр ка, ма сов на по ги би ја 
грч ког ста нов ни штва Смир не (био је уби јен и ми тро по лит Хри зо стом Смирн-

226 Mon k G or azd, o p.  cit. На  по четку Др угог Све тск ог рата м ит рополит Досит еј   је заточен  и  мучен 
у З аг ре бу, а  упокоји о се 13 . јануара 1945 . год ине, н е дола зе ћи све сти .  Види:  „Nov ij svyashc he nno- is-
povyednik Dosifej mitropolit Zagrebskij”, Pravoslavna ia Ru s', N 7 (1628), Ap ri l 1/14, 1999 , p .  3 ( Р).
227 Arc hbis ho p  John, „Th  e  Decline  of the Patria rc hate of Constantinople”, енглески превод у: Th e 
Orthodox Word, vol .  8, no. 4 (45), July-August, 1972, p. 175.
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ски) и па дом грч ке вла де.228 Краљ се од ре као пре сто ла, пу ков ни ци Ни ко лај 
Пла сти рас и Сти ли јан Го на тас пре у зе ли су власт у сво је ру ке, а пре ми јер Гу-
на рис био је по гу бљен са ше сто ри цом вој них ста ре ши на.229

Но ва ре во лу ци о нар на вла да би ла је на кло ње на Ме ле ти ју и, ка ко пи ше 
Ста врос Ка ра ми цос, „сви уче сни ци го ре по ме ну тог Са бо ра (ко ји је осу дио 
ње гов из бор) је дан за дру гим по жу ри ли су да при зна ју Ме ле ти ја, из у зев дво-
ји це епи ско па: Со фро ни ја Елеф те ро пољ ског и Хри зо сто ма Фло рин ског”. Сам 
ми тро по лит Хри зо стом на пи сао је у сво јој „Апо ло ги ји”: „Ме не су по зва ли, 
пре ко Епи ско па ка вал ског Хри зо сто ма, да се ја вим ми ни стру, ко ји ме је уз 
прет ње на го ва рао да при знам Ме ле ти ја. Ја ни сам обра ћао па жњу на ње го ве 
прет ње и од био сам да се пот чи ним. За тим, да бих из бе гао дру го про гон-
ство на Све ту го ру, от пу то вао сам у Алек сан дри ју ка ко бих об и шао ро ђа ке 
и опо ра вио се.

Док сам био у Алек сан дри ји, до био сам по зив из Ва се љен ске па три јар-
ши је да се ја вим и об ја сним за што ни сам при знао из бор Ме ле ти ја за Ва се-
љен ског па три јар ха. Али… по што ни сам мо гао да се лич но по ја вим пред 
Си но дом, по слао сам пи смо, ко је је на те ме љу бо жан ских и све ште них ка но на 
оправ да ва ло мо је од би ја ње да при знам Ме ле ти ја за ка нон ског па три јар ха. И 
у тре нут ку ка да је на ме ра вао да ме у од су ству осу ди и сврг не, Тур ци су га 
уда љи ли са пре сто ла због скан да ло зног ме ша ња ње го ве ду хов не ми си је са 
ан ти тур ском по ли ти ком…”230

Уоста лом, оп ште рас по ло же ње у Кон стан ти но по љу по че ло је да се окре ће 
про тив Ме ле ти ја от при ли ке го ди ну да на пре то га, од мах на кон до га ђа ја из 
ав гу ста-сеп тем бра 1922. ка да су пре пла ше ни Гр ци по че ли да од ла зе из гра да, 
по 3.000 љу ди днев но.

Је дан од оних ко ји су у то вре ме оти шли био је и је ро мо нах Ва си ли је 
Апо сто ли дис, ко ји је ка сни је, као отац Је ро ним Егин ски, по стао јед на од ис так-
ну тих лич но сти у Исти ни тој Пра во слав ној Цр кви. Раз лог од ла ска ко ји је он 
на вео па три јар ху био је страх да Тур ци уско ро мо гу да на те ра ју све штен ство 
да ски не ра се – про ро штво ко је се ис пу ни ло 12 го ди на ка сни је.231

228 Отац Рафаил Мур (                ORTHODOX@LISTSERV.INDIANA.EDU, Jan uary 17, 1999) овако рачун а 
г рчке гу битке у  М ал ој Азији: у 1914 – 400,0 00 у принудним радним бри гад ам а; 192 2- 10 0,000 у  См ирни; 
 191 6- 22  – 350,000 становника Понта  ток ом  принудни х депортација ; 1914-2 2 –  900,000 од  з лоставља ња 
и глади у сви м другим  обла стима.
229 B.  Jelav ich , History of the Balcans (Cambridge: Cambridge University Press , 198 3)  Vol. 2, pp. 131-132 , 
 173-174;  „1922-19 82”. Вид и  такође: 1922-1982 //  O rth odox Christian  Witnes s,  O ctober 4/17 ,  19 82 .
230 Ka ramitsos, O Synkhronos Omol ogitis  tis Ort hod oxias, Athens, 1990, p . 25 (Г).
231 P eter Bo stes, Ge ro ntas Ieronymos  o I sy k hastes tis  A iginas, Athens: Monastery  of  the Annunciation, 
Oinoussi, 1991 ,  p.  76 (Г).
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За пра во, си ту а ци ја је по ста ла то ли ко озбиљ на, а по зи ци ја па три јар ха 
то ли ко уз др ма на, да је то ком кон фе рен ци је у Ло за ни (1922-1923), на ко јој је 
би ло од лу че но да се из вр ши ма сов на раз ме на ста нов ни штва из ме ђу Грч ке и 
Тур ске, пред сед ник ко ми си је за раз ме ну, Ита ли јан Г. М. Мон та на, чак су ге ри-
сао да „укла ња ње па три јар ши је (из Кон стан ти но по ља) не би би ло пре ве ли ка 
це на за по сти за ње спо ра зу ма”.

Ипак, пред став ни ци бри тан ске, фран цу ске и аме рич ке вла де ус про ти ви-
ли су се то ме. Бри тан ци (чи је су вој не је ди ни це још увек др жа ле Кон стан ти-
но пољ и ве ро ват но спре чи ле ма са кр по пут оно га ко ји се до го дио у Смир ни) 
у том пред ло гу по до зре ва ли су уме ша ност Ва ти ка на. Јер, ка ко је при ме тио 
са вет ник Кен тер бе риј ског над би ску па за бли ско и сточ на пи та ња Џ. А. Да глас, 
„ни ко ко ма кар и ма ло по зна је Бли ски Ис ток не ће по сум ња ти да је Рим вр ло 
не при ја тељ ски рас по ло жен пре ма Фа на ру и да ми сли да је слом Фа на ра као 
ин сти ту ци је ве ли ка ствар”.232

Ло за на је озна чи ла крај грч ких на ци о на ли стич ких сно ва, и по че так 
кра ја Кон стан ти но по ља као грч ког гра да. Та ко је тур ски пред став ник на 
кон фе рен ци ји до био од Ве ни зе ло са обе ћа ње да ће овај убе ди ти Ме ле ти ја 
да се по ву че са ме ста па три јар ха у за ме ну за очу ва ње па три јар ши је као ин-
сти ту ци је. Ме ле ти је је при стао да се по ву че, али је ин си сти рао на то ме да 
се ње го во по вла че ње од ло жи све до по сти за ња ми ров ног спо ра зу ма, што се 
до го ди ло у ју ну 1923…

Та ко се „дру ги пад Кон стан ти но по ља” под Тур ке до го дио из пот пу но 
истог раз ло га као и пр ви пад 1453. го ди не – услед уни је Ве ли ке Цр кве Кон-
стан ти но по ља са за пад ним је ре ти ци ма.

„Све пра во слав ни са бор” из 1923. го ди не
Цен тар па жње са да се по ме ра из Кон стан ти но по ља у Ати ну, где је по чет-

ком 1923. осно ва на Ко ми си ја ко ја је, на ини ци ја ти ву вла де, тре ба ло да раз мо-
три ка ко ауто ке фал на Грч ка Цр ква мо же да при ми но ви ка лен дар. Ко ми си ја 
је из ве сти ла да „иако је Грч ка Цр ква, као и дру ге ауто ке фал не Пра во слав не 
Цр кве, у су шти ни не за ви сна, оне су ипак све чвр сто об је ди ње не и ме ђу соб но 
по ве за не прин ци пом ду хов ног је дин ства Цр кве, и чи не јед ну и је дин стве ну 
Пра во слав ну Цр кву. Сход но то ме, ни јед на од њих не мо же да се одво ји од 
оста лих и при ми но ви ка лен дар, а да при то ме не по ста не рас кол нич ка у од-
но су на дру ге”. На осно ву овог за кључ ка био је из дат кра љев ски указ ко јим 
је из ме ђу оста лог би ло про пи са но да „ју ли јан ски ка лен дар оста је на сна зи у 
232 Alexandris, op. cit., pp. 90, 91.
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од но су на цр кву и ре ли ги о зне пра зни ке уоп ште”, и да се „др жав ни пра зник 
25. мар та и сви за ко ном про пи са ни пра знич ни да ни сла ве пре ма ју ли јан ском 
ка лен да ру”.233

Тре ћег фе бру а ра Ме ле ти је Ме так са кис је пи сао Грч кој Цр кви, за ла жу ћи 
се за про ме ну ка лен да ра на бу ду ћем Све пра во слав ном са бо ру „ка ко би смо, у 
тој сфе ри хри шћан ског је дин ства, до при не ли ти ме да Ро жде ство и Вас кр се ње 
Хри сто во пра зну ју у исти дан сви они ко ји при зи ва ју име Го спод ње”.234

Убр зо по том, 25. фе бру а ра, гла со ви ма тро ји це од укуп но пет чла но ва спе-
ци јал но ода бра ног Си но да ар хи ман дрит Хри зо стом Па па до пу лос иза бран је 
за Ар хи е пи ско па атин ског, чи ме је на чи њен још је дан цр кве ни пре врат. То ком 
сво је бе се де по во дом уво ђе ња у трон Хри зо стом је ре као да због са рад ње са 
ино вер ни ма „не тре ба оба ве зно да се има за јед нич ка осно ва или дог мат ско 
је дин ство, јер до вољ но је је дин ство хри шћан ске љу ба ви”.235

По што је Хри зо стом био је дан од чла но ва Ко ми си је ко ја је од би ла но ви 
ка лен дар, мо гло се оче ки ва ти да ће се он су прот ста ви ти Ме ле ти је вом по зи ву. 
Али чи ни се да су та два чо ве ка има ла мно го ви ше за јед нич ког од то га што 
су у мла до сти обо ји ца би ли прог на ни из Је ру са лим ске цр кве; јер 6. мар та 
Хри зо стом и ње гов Си нод при хва ти ли су Ме ле ти јев пред лог и при ста ли су 
да по ша љу пред став ни ка на бу ду ћи Са бор. Он је за тим, 16. апри ла, пред ло-
жио је рар хи ји да се ка лен да ру до да 13 да на „не са мо из прак тич них раз ло га, 
не го и због цр кве не, на уч но по твр ђе не тач но сти”.

Пет од три де сет два је рар ха – ми тро по ли ти Сер ски, Па тар ски, Ди ми-
три јад ски, Хал кид ски и Тир ски гла са ли су про тив овог пред ло га. Два да на 
ка сни је, на дру гом за се да њу је рар хи је, би ло је об ја вље но да је Хри зо сто мов 
пред лог „јед но ду шно” одо брен, али „без ика квих из ме на пас ха ли је и ка лен-
да ра Пра во слав не Цр кве”. Шта ви ше, би ло је од лу че но да Грч ка Цр ква одо бри 
би ло ко ју од лу ку по во дом пра зно ва ња Пас хе, ко ју при ми бу ду ћи Све пра во-
слав ни са бор, ако она бу де у скла ду са ка но ни ма.236 

Та ко је, зна ју ћи да ће Грч ка Цр ква по др жа ти ре фор ме ко је је он пред ло-
жио, Ме ле ти је са звао „Све пра во слав ни са бор” у Кон стан ти но по љу од 10. 
ма ја до 8. ју на 1923. го ди не. Од лу ке тог са бо ра ба ви ле су се „ко рек ци јом” 
ју ли јан ског ка лен да ра, утвр ђи ва њем да ту ма Пас хе, дру гим бра ком све штен-
ства и раз ли чи тим по пу шта њи ма у по гле ду оде ва ња све штен ства и чу ва ња 
мо на шких за ве та, брач них смет њи, по ме ра њем пра зни ка све тих из сре ди не 

233 G ou tzidis, o p. cit. ,  pp. 68-70.
234 Ibid., p. 76.
235 Цитирано у: Bish op  Photiu s,  op.  cit.,  p.  40.
236 I bid.,  pp. 74-78 .
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не де ље и по сто ви ма. Ипак, на том „Све пра во слав ном са бо ру” са бра ло се је два 
не што ви ше од де сет љу ди, од ко јих ни је дан ни је зва нич но пред ста вљао не ку 
па три јар ши ју – то ли ко је дис кре ди то ва на би ла лич ност оно га ко ји је са бор са-
звао.237 Чак је и ар хи е пи скоп Хри зо стом (Па па до пу лос) при знао: „На жа лост, 
ис точ ни па три јар си, ко ји су од би ли да уче ству ју на кон гре су, од ба ци ли су од 
са мог по чет ка све ње го ве од лу ке. Да се кон грес огра ни чио са мо на пи та ње 
ка лен да ра, ве ро ват но не би иза звао та кве ре ак ци је”.238  

У сво ме „Ме мо ран ду му Све том Ар хи је реј ском Си но ду Грч ке” (14. јун 
1929) Ми тро по лит ка сан дриј ски Ири неј на пи сао је да са бор ни је био „Све пра-
во слав ни”, не го „ан ти пра во слав ни”: „Он је отво ре но и без бо жно по га зио 34. 
Апо стол ско пра ви ло ко је за по ве да: 'Епи ско пи сва ког на ро да тре ба да зна ју ко 
је пр ви ме ђу њи ма, и да га при зна ју као гла ву, и да без ње го вог одо бре ња и са-
ве та не чи не ни шта што пре ва зи ла зи њи хо ву власт… али и пр ви ни шта да не 
чи ни без са ве та и са гла сно сти и по твр де свих. Јер та ко ће би ти јед но ми сли је 
и про сла ви ће се Бог Го спод у Све том Ду ху: Отац и Син и Све ти Дух'. Он је 
ју ли јан ски ка лен дар за ме нио гри го ри јан ским не оба зи ру ћи се на све за бра не 
ко је се то га ти чу; он је од лу чио да се за ме ни пас ха ли ја ко ја је у Пра во слав ној 
Цр кви за у век уста но вље на од ред бом Пр вог Ва се љен ског са бо ра, окре нув ши 
се ства ра њу астро ном ски са вр ше ни је у оп сер ва то ри ја ма Бу ку ре шта, Бе о гра-
да и Ати не; он је до зво лио кли ри ци ма да се ши ша ју и да сво ју ча сну оде ћу 
ме ња ју оде ћом ан гли кан ских па сто ра; он је увео не ка нон ски брак и дру ги 
брак све штен ства; он је су ду по ме сних Цр ка ва по ве рио скра ћи ва ње да на по-
сто ва и из ме ну на чи на др жа ња по сто ва, ра стро јив ши са мим тим по ре дак и 
је дин ство ко је је вла да ло у ауто ке фал ним Пра во слав ним Цр ква ма Ис то ка. 
По сту па ју ћи та ко, он је ши ро ко отво рио вра та уво ђе њу сва ко ја ких но ви на, 
уки да ју ћи ка рак те ри стич но обе леж је Ис точ не Пра во слав не Цр кве - чу ва ње 
у пот пу но сти и без уво ђе ња но ви на све га што је пре да то од стра не Го спо да, 
Апо сто ла, Ота ца и по ме сних и ва се љен ских Са бо ра”.239

Оно што је са бор ске од лу ке учи ни ло још ма ње при хва тљи вим је сте 
раз лог ко јим су оне би ле усло вље не, тј. да ће из ме на пас ха ли је „про из ве сти 
огро ман ути сак на чи тав ци ви ли зо ва ни свет кроз збли жа ва ње два ју хри шћан-
ских све то ва, Ис то ка и За па да, за хва љу ју ћи тој до бро вољ ној ини ци ја ти ви 
Пра во слав не Цр кве…”240

237 Међут им, англ ик анс ком јерар ху , Ча рлсу Г ору из  О кс форда, б ил о је допуште но  да п ри суствује 
 је дн ом заседању ,  а  дочека н ј е уз ве ли ке  почас ти .
238 Цитирано  у : „Oecu me nical Patriarch Meletios (Metaxakis)”, Orthodox Tradition, vol. XVII, nos. 2 & 
3, 20 00, p .  9.
239 Monk  Pa ul, op.  c it ., pp. 72-73.
240  Dionys ius  Ba ti stes, Pr akt ika-Apophaseis tou en Kon/pole i Panorthodoxou Synedriou 1923, 1982, p. 57  (Г).
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Ар хи е пи скоп Ни кон је пи сао: „Нај ва жни је ре ше ње са бо ра би ла је од лу ка 
о пре ла ску на но ви ка лен дар и о до пу шта њу дру гог бра ка све штен ства. Алек-
сан дриј ска, Ан ти о хиј ска и Је ру са лим ска Цр ква ни су уче ство ва ле на са бо ру, 
сма тра ју ћи ње го во са зи ва ње не пра во вре ме ним (а Ме ле ти ја не ка нон ским 
па три јар хом и узур па то ром). Од лу ке овог са бо ра оне су од ба ци ле као, ка ко 
се из ра зио Алек сан дриј ски па три јарх, 'про тив не прак си, пре да њу и уче њу 
Нај све ти је Мај ке Цр кве и пред ло же не као то бо же ла ке из ме не, ве ро ват но 
иза зва не по тре ба ма но вог дог ма та – са вре ме но сти' (Гра ма та Ан ти о хиј ском 
па три јар ху од 23. ју на 1923). Пред став ни ци Ру ске За гра нич не Цр кве (ар хи-
е пи ско пи Ана ста си је и Алек сан дар), и од мах за њи ма Ар хи је реј ски Са бор, 
пре ма тим ре фор ма ма од но си ли су се пот пу но не га тив но”.241

Ми тро по лит Ан то ни је (Хра по виц ки) је ка лен дар ску но ви ну на звао „бе-
сми сле ним и не у ме сним уступ ком ма со не ри ји и па пи зму”.242

Де се тог ју ла, под при ти ском Ве ни зе ло са и тур ске вла де, и због то га што 
му је но во фор ми ра на „Тур ска Пра во слав на Цр ква” па пе Јев ти ми ја оспо ри-
ла пра во на па три јар шиј ско ме сто, Ме ле ти је се уда љио на Све ту го ру, да би 
остав ку зва нич но под нео у ок то бру. 

Ипак, ње го ва ка ри је ра се ни из бли за ни је за вр ши ла на то ме. Пла то нов 
пи ше да је, на кон што се на не ко ли ко го ди на „скло нио код сво јих ма сон ских 
за штит ни ка у Ен гле ску”, го ди не 1926, по сле смр ти па три јар ха Фо ти ја Алек-
сан дриј ског, „уз фи нан сиј ску и ор га ни за ци о ну по др шку тај них свет ских 
вла сто др жа ца, Ме ле ти је пред ло жен као дру ги кан ди дат за алек сан дриј ски 
пре сто. Пр ви је био Ми тро по лит ну биј ски Ни ко лај. Пре ма уста ље ној прак си 
за па три јар ха је тре ба ло да бу де про гла шен пр ви кан ди дат. Ипак, еги пат ске 
вла сти су под при ти ском Ен гле за по твр ди ле Ме ле ти јев 'из бор'. Ко ри сте ћи 
власт, но ви Алек сан дриј ски па три јарх-ма сон увео је гри го ри јан ски ка лен дар 
(1928) што је до ве ло до озбиљ ног рас ко ла у Алек сан дриј ској Цр кви”.243 Но, то 
ни је све – он је још јед ном по ку шао да и мно ге пра во слав не Гр ке у Аме ри ци 
гур не у рас кол.244

Ме ле ти ју је ишла на ру ку чи ње ни ца да је у Ру си ји 1922. на власт до шла 
тзв. Жи ва цр ква са про гра мом мо дер ни стич ких ре фор ми ко ји је био ве о ма 
сли чан ње го вом соп стве ном. По во дом Ме ле ти је вог из бо ра за Алек сан дриј-
ског па три јар ха си нод Жи ве цр кве пи сао му је: „Све ти Си нод (об но вље на ца 
– В. М.) са искре ним нај бо љим же ља ма се ћа се мо рал не по др шке ко ју нам је 

241  Nicon ( Rklitsky), op. cit., vol. 10, p.  38. Види т акође A History, op.  c it., pp. 53-55.
242 Види: Monk Goraz d,  op .  cit.
243  Pl atonov, o p. cit., p. 478.
244  Holy  Transfi  g ur at ion Mona stery, Boston, A Reply t o  Ar chbishop  Athenag or as, Montreal, 1979, p. 19 .
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Ва ше бла жен ство ука за ло док сте још би ли Кон стан ти но пољ ски па три јарх, 
ка да сте ушли у оп ште ње са на ма као је ди ним за ко ни тим ор га ном упра вља ња 
Ру ске Пра во слав не Цр кве”.245 И ње го ви на след ни ци, Гри го ри је VII и Кон стан-
тин VI, оста ли у оп ште њу са Жи вом Цр квом.

Уво ђе ње но вог ка лен да ра
На кон Ме ле ти је вог уда ље ња са Ва се љен ског тро на, ру ко во де ће ме сто у 

уво ђе њу но вог ка лен да ра пре у зео је Хри зо стом Па па до пу лос. Он је то учи нио 
са та ко ве ли ком жур бом и уз не у о би ча је но ма ни фе сто ва ње по ли тич ке мо ћи, 
да је то (у све тлу ње го вог ра ни јег про ти вље ња из ме ни ка лен да ра) на во ди ло 
на ми сао да су на ње га из вр ши ли при ти сак не ки ве о ма моћ ни ван цр кве ни 
кру го ви – нај ве ро ват ни је грч ка вла да, ма да су не ки иза то га пре по зна ли и 
ме ђу на род ну ма со не ри ју и рим ско пап ство. Али на чин на ко ји му је по шло 
за ру ком да укло ни от пор не са мо сво је соп стве не је рар хи је, не го и Ва се љен-
ске па три јар ши је, на во де на по ми сао да при ти сак ни је био из вр шен са мо на 
ње га, не го на го то во све грч ке ар хи је ре је то га вре ме на.

Са бор је от по чео од лу ком ре во лу ци о нар не грч ке вла де да су спен ду је 
ста ри Устав ни За кон пре ма ко ме се ад ми ни стра тив но упра вља ло Грч ком 
Цр квом у про те клих 70 го ди на. Пре ма но вом за ко ну, из да том 14. де цем бра 
1923. је рар хи ја се са ста ја ла јед ном го ди шње, а из ме ђу са бо ра Цр кву је пред-
ста вљао Ар хи е пи скоп атин ски. И не са мо то, ми тро по ли ти су мо ра ли да 
се по ву ку у пен зи ју ка да на пу не 65 го ди на, чи ме је прак тич но не у тра ли сан 
ути цај ста ри јих и кон зер ва тив ни јих ар хи је ре ја.

Рас по ла жу ћи са да го то во дик та тор ском вла шћу Хри зо стом је са звао 
скуп је рар хи је ко ји је 24. де цем бра гла сао да се из ра зи за хвал ност вла ди 
због осло ба ђа ња од пре ђа шњег ад ми ни стра тив ног си сте ма (!), а 27. де цем-
бра при хва тио је, уз са гла сност Ва се љен ске па три јар ши је, од лу ку у уво ђе њу 
но вог ка лен да ра, не спо ми њу ћи ово га пу та по тре бу за са гла сно шћу дру гих 
Пра во слав них Цр ка ва.

Ја сно је да је од лу ку о про ме ни ка лен да ра на мет ну ла вла да. Та ко је при-
ли ком су сре та 24. де цем бра Ни ко лај Пла сти рас, Пред сед ник Са ве та „Ре во-
лу ци о нар не вла де”, ре као ар хи је ре ји ма: „Ре во лу ци ја вам ну ди, по што ва ни 
мо ји је рар си, да оста ви те по стра ни све лич не на кло но сти и да при сту пи те 
чист ки у Цр кви… Ре во лу ци ја се на да да ће ре зул тат ва ших на по ра би ти де ло 
ко ри сно но вом на ра шта ју, и би ће срећ на да ви ди пре по род Цр кве на де лу… 

245 Ци тир ано у:  B is hop Photius,  op. ci t.,  p . 42.
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Ко нач но, она же ли да се ви не огра ни ча ва те на сле ђе ним ка но ни ма, не го да 
при сту пи те ра ди кал ним ме ра ма.”246

Из не на ђу ју ће је ко ли ко су слич ни би ли про гра ми об но вље на ца у Грч-
кој и Ру си ји у то вре ме. И јед ни и дру ги има ли су циљ ко ји је био да ле ко 
од уме ре ног: пот пу ну ре фор му Цр кве. И јед не и дру ге гу ра ла је иста си ла 
– ре во лу ци ја…

Че твр тог ја ну а ра 1924. Хри зо стом је Ва се љен ском па три јар ху упу тио 
мол бу, у при лич но за по вед ном то ну, да по ша ље са гла сност за про ме ну ка лен-
да ра. Пи сао је да је „ту жно” то што дру ге Пра во слав не Цр кве ни су при хва ти ле 
про ме ну, али да то ипак не сма тра за пре пре ку. Па три јарх је од го во рио 14. фе-
бру а ра, на до ста сер ви лан на чин, пред ла жу ћи да се про ме на из вр ши 10. мар та 
(од тог тре нут ка већ 23. мар та), али тра же ћи при то ме да бу де оба ве штен о 
са гла сно сти дру гих Пра во слав них Цр ка ва. Хри зо стом је без од ла га ња пу тем 
те ле гра ма из ра зио сво ју са гла сност са овим да ту мом и за мо лио па три јар ха 
да о то ме ин фор ми ше сво је ми тро по ли те на но вим те ри то ри ја ма.

Ње го ва ужур ба ност ве ро ват но је би ла иза зва на по сла ни цом Алек сан-
дриј ског па три јар ха Фо ти ја, упу ће ном 15. ја ну а ра Ва се љен ском па три јар ху 
у ко јој се ка же: „Узи ма ју ћи у об зир по сла ни це Цр ка ва Ру му ни је и Ср би је, 
ми ис тра ја ва мо на оно ме што су о тим ства ри ма од лу чи ли ра ни ји си нод ски 
са бо ри, и од ба цу је мо би ло ка кав до да так или из ме ну ка лен да ра пре но што 
бу де са зван Ва се љен ски са бор, ко ји је ди ни има пра во да про су ђу је то пи та ње; 
пред ла же мо да се та кав Ва се љен ски са бор што пре са зо ве”. Ше сна е стог фе бру-
а ра Хри зо стом је по слао те ле грам Фо ти ју го во ре ћи да се Ва се љен ски са бор 
не мо же са зва ти бр зо, а да из ме на ка лен да ра пред ста вља на су шну по тре бу 
„ра ди ми ли о на пра во слав них љу ди”. На кон што га је за мо лио да од 10. мар та 
про ме ни ка лен дар, лу ка во је до дао да не ће би ти про ме на пас ха ли је, по што 
та кве про ме не тре ба да бу ду да те на раз ма тра ње Ва се љен ском са бо ру (као 
да је до да ва ње 13 да на ка лен да ру пред ста вља ло мно го ма ње ва жну из ме ну, 
ко ја ни је зах те ва ла са бор ску од лу ку).

Тре ћег мар та Хри зо стом је на пи сао је рар си ма Грч ке Цр кве да је „у скла-
ду са од лу ком све тог Си но да Грч ка цр ква при хва ти ла ис прав ку ју ли јан ског 
ка лен да ра ко ју је од ре дио Ва се љен ски па три јарх, пре ма ко јој 10. март тре ба 
да се сма тра и на зи ва 23. март…”. 

Ко нач но, 4. мар та он је до вр шио свој пре врат, тра же ћи од Ми ни стар-
ства спољ них по сло ва да „по ша ље хит не те ле гра ме Бла же ним па три јар си ма 
Је ру са ли ма, Ан ти о хи је, Алек сан дри је и Ср би је, и ар хи е пи ско пи ма Ру му ни је 
246  Archim and rite Th eoc letus  A.   Strangas, Ekklesias Hellad os Historia, ek pegon apseud on ,  1817-1967,  vol . 
2, Athens, 1970, p. 1181 (Г); prevedeno kod :  Kit skiki s,  op .  cit.,  p.  18. 
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и Ки пра, и да им са оп шти да је Грч ка цр ква при хва ти ла од лу ку Ва се љен ске 
па три јар ши је у ве зи са уса гла ша ва њем цр кве ног ка лен да ра са гра ђан ским, 
на зи ва ју ћи де се ти март два де сет тре ћим, и да ин фор ми ше Ва се љен ског 
па три јар ха у Кон стан ти но по љу да је Грч ка цр ква спро ве ла у де ло ње го ву 
од лу ку”.247

Као што смо ви де ли, Ва се љен ски па три јарх је при хва тио из ме ну, иако 
уз услов да то тре ба да бу де уз са гла сност свих Пра во слав них Цр ка ва. Та кав 
из ну ђе ни при ста нак у зна чај ној ме ри се об ја шња ва ве о ма сла бим по ло жа јем 
па три јар ши је на кон ма ло а зиј ске ка та стро фе: па три јар ши ја је би ла еко ном ски 
за ви сна од Грч ке Цр кве и ни је мо гла да до зво ли се би да из ра зи не при хва та ње. 
Па три јарх Гри го ри је VII је лич но био про тив из ме не. Али он ју је при хва тио 
за то што је, ка ко је ре као свом Све том Си но ду, „на жа лост, из ме на ка лен да ра 
би ла на мет ну та од стра не грч ке вла де”.248

Ру мун ска Цр ква је та ко ђе при хва ти ла из ме ну. По гла вар Ру мун ске Цр кве 
у то вре ме био је ми тро по лит Ми рон Кри стеа, бив ши уни ја та и ма сон, ко ји 
је чак из ме нио и да тум пра зно ва ња Пас хе 1926. и 1929. го ди не, ка ко би га 
до вео у склад са за пад ном пас ха ли јом. Го ди не 1936. он је при знао де ло твор-
ност ан гли кан ских ру ко по ло же ња.

Грч ки об но вљен ци и Ру ска Цр ква
Па три јарх Ти хон, пот пу но изо ло ван од стра не ГПУ аген та Туч ко ва, био 

је до ве ден у за блу ду да су но ви ка лен дар при хва ти ле све Ис точ не Цр кве, па 
је при вре ме но до пу стио ње го ву упо тре бу. Али сла бост ад ми ни стра тив ног 
си сте ма у овом слу ча ју би ла је ко ри сна, јер је оме ла ши ре ње од лу ке ко јој 
се на род у сва ком слу ча ју ус про ти вио. Ка сни је је Ми тро по лит ки шњев ски 
Ана ста си је по слао те ле грам из Кон стан ти но по ља из ве шта ва ју ћи да ни су 
све Цр кве при хва ти ле но ви ка лен дар. Та да је Ти хон по ву као сво ју од лу ку, а 
Туч ков од ба цио ту иде ју.249

Ипак, при ти сак је и да ље по сто јао, и то од стра не грч ких об но вље на ца. 
Па три јарх Гри го ри је Кон стан ти но пољ ски је пр во за тра жио остав ку па три-
јар ха Ти хо на, а за тим је зах те вао „да дво ји ца Ру са, ми тро по лит Ан то ни је и 
ар хи е пи скоп Ана ста си је, ко ји су у то вре ме би ли у Кон стан ти но по љу, пре ки ну 
сво је ак тив но сти про тив со вјет ског ре жи ма и пре ста ну да по ми њу па три јар ха 
247 Ibid. ,  pp. 85-98.
248  D em et rius M avr opo ul os, Patriarkhikai sel ides: To Oikoumenik on Patria rkh eion apo  1 878-1949, Athens, 
1960 (Г); п ре во д на е нг лески : Kits iki s,  op. ci t., p.  19. 
249 О покушај у  уво ђења н овог календ ара у Руској Цркви види : Fr. Demet riu s Serf es,  Th e Life  and 
Works of  St. Tikhon the confesso r Patriarch  of Moscow, Old For ge , PA, pp. 37-38.
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Ти хо на. По што они ни су по пу сти ли, па три јарх Гри го ри је је ор га ни зо вао ис тра-
гу и су спен до вао дво ји цу ар хи је ре ја од све ште но слу же ња. За тим се обра тио 
Срп ском па три јар ху Ди ми три ју са мол бом да за тво ри Ру ски Ар хи је реј ски 
Си нод у Срем ским Кар лов ци ма, али Ди ми три је је то од био…”250

Та да је Гри го ри је од лу чио да у Ру си ју по ша ље спе ци јал ну ми си ју ко ја би 
на ли цу ме ста ис тра жи ла цр кве ну си ту а ци ју. Гу бо њин пи ше: „Ини ци ја ти ва 
Кон стан ти но по ља у по гле ду тог пи та ња би ла је иза зва на про во ка тив ном и 
ла жном 'ин фор ма ци јом' об но вљен ског Си но да о то бо жњем 'ти хо нов ском 
рас ко лу' у Ру ској Пра во слав ној Цр кви (то јест ме ђу њи ма – об но вљен ци ма) 
и о све оп штој же љи ме ђу је рар хи јом (тј. ме ђу об но вљен ци ма-си но дал ци ма) 
да се у те шкој си ту а ци ји ус по ста ви мир, уз по моћ ви со ког ауто ри те та Ва се-
љен ског вла ди ке (јер, го во ри ли су, сва дру га сред ства су већ ис ко ри шће на и 
они не ма ју дру ге на де!).

Услед пот пу не изо ла ци је Ру ске Цр кве од спо ља шњег све та у то вре ме, 
ла жно ин фор ми са ни па три јарх Гри го ри је VII се ухва тио у зам ку об но вље на-
ца, али на вре ме га је за у ста ви ла отре жњу ју ћа по сла ни ца Ње го ве Све то сти 
па три јар ха Ти хо на”.251

Та ко је па три јарх пи сао Гри го ри ју: „Уз пи смо пред став ни ка Ва ше Све то-
сти у Ру си ји, ар хи ман дри та Ва си ли ја Ди мо пу ла, од 6. ју на 1924, под бр. 226, 
при мио сам про то ко ле са че ти ри за се да ња Све тог Кон стан ти но пољ ског Си-
но да од 1. ја ну а ра, 17. апри ла, 30. апри ла и 6. ма ја ове го ди не, из ко јих се ви ди 
да је Ва ша Све тост, же ле ћи да обез бе ди по моћ Мај ке Ве ли ке Хри сто ве Цр кве 
Кон стан ти но по ља и 'про у чив ши тач но то ко ве ру ског цр кве ног жи во та, као и 
ра зи ла же ња и по де ле до ко јих је до шло, ра ди ус по ста вља ња ми ра и окон ча ња 
по сто је ћих ано ма ли ја… узев ши у об зир из у зет не окол но сти и при ме ре из 
про шло сти…', ре ши ла да нам по ша ље 'Спе ци јал ну ко ми си ју опу но мо ће ну да 
про у чи си ту а ци ју и де лу је на ли цу ме ста, на осно ву и у гра ни ца ма од ре ђе них 
ин струк ци ја, у са гла сно сти са ду хом и пре да њем Цр кве'.

У ин струк ци ји чла но ви ма ми си је јед ну од глав них та ча ка пред ста вља же-
ља Ва ше Све то сти да се ја као све ру ски па три јарх ра ди при са је ди ње ња оних 
ко ји су се одво ји ли и за до бро па стве жр тву јем се бе и нео д ло жно се укло ним 
од упра вља ња Цр квом, ка ко до ли ку је истин ском па сти ру пу ном љу ба ви, ко ји 
се ста ра о спа се њу мно гих и да се исто вре ме но уки не, ма кар и при вре ме но, 
па три јар ши ја, за то што је на ста ла у пот пу но не нор мал ним окол но сти ма на 
по чет ку гра ђан ског ра та и за то што пред ста вља ве ли ку пре пре ку об но ви 

250 Vidi: M on k  Gorazd,  op. cit.
251 Gubonin, op. cit., p. 747.
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ми ра и је дин ства. Та ко ђе, ко ми си ји су да те од ре ђе не ин струк ци је у по гле ду 
то га на ко је фрак ци је у сво ме ра ду тре ба да се осла ња.

Про чи тав ши по ме ну те про то ко ле ми смо се не ма ло уз не ми ри ли и 
из не на ди ли што се пред став ник Ва се љен ске па три јар ши је, гла ва Кон стан ти-
но пољ ске Цр кве, без ика квог прет ход ног кон так та са на ма као са за ко ни тим 
пред став ни ком и гла вом Ру ске Цр кве, ме ша у уну тра шњи жи вот и по сло ве 
ауто ке фал не Ру ске Цр кве. Све ште ни Са бо ри су Кон стан ти но пољ ском епи ско-
пу увек при зна ва ли пр вен ство ча сти у од но су на дру ге ауто ке фал не Цр кве, 
али не и вла сти. При се ти мо се и ка но на: 'без по зи ва епи ско пи не ка не пре ла зе 
из ван гра ни ца сво је обла сти, ра ди ру ко по ла га ња или би ло ког дру гог цр кве-
ног по сла'. Из тог раз ло га сва ко сла ње би ло ка кве ко ми си је без кон сул та ци је 
са мном, је ди ним за ко ни тим пр во је рар хом Ру ске Пра во слав не Цр кве, и без 
мо га зна ња, ни је за ко ни то и не ће би ти при хва ће но од стра не ру ског пра во-
слав ног на ро да, не ће до не ти мир, не го још ве ћу смут њу и рас кол у жи вот 
Ру ске Пра во слав не Цр кве, ко ја је и без то га мно го про па ти ла. То ће ићи на 
ру ку са мо на шим рас кол ни ци ма – об но вљен ци ма, чи је во ђе са да се де на че-
лу та ко зва ног (са мо зва ног) Све тог Си но да, као што су бив ши Ар хи е пи скоп 
ни же го род ски Ев до ким и оста ли, ко ји ма сам за бра нио све ште но слу же ње и 
ко ји се на ла зе из ван оп ште ња са Пра во слав ном Цр квом због не ре да ко ји су 
иза зва ли, рас ко ла и не за ко ни тог пре у зи ма ња цр кве не вла сти.

За јед но са свим вер ним пра во слав ним Ру си ма, и са чи та вом сво јом 
па ством, ве о ма сум њам да је Ва ша Све тост, ка ко ка же те 'тач но про у чи ла то-
ко ве ру ског цр кве ног жи во та'. Сум њам, за то што Ва ма ни јед ном ни је би ло 
угод но да нам се обра ти те за до ку мен то ва на об ја шње ња то га ко је истин ски 
и ствар ни ви нов ник не ре да и рас ко ла.

Чи тав ру ски пра во слав ни на род одав но је ис ка зао сво ју пра вед ну реч 
ка ко о без бо жном ску пу ко ји је био та ко др зак да се на зо ве Са бо ром из 1923. 
го ди не, та ко и о не срећ ним во ђа ма об но вљен ског рас ко ла… На род ни је са 
рас кол ни ци ма, не го са сво јим за ко ни тим Пра во слав ним па три јар хом. До пу-
сти те ми да бу дем скеп тик у ве зи са ме ра ма ко је Ва ша Све тост пред ла же за 
уми ре ње Цр кве – мо јим укла ња њем од упра вља ња Цр квом и ма кар при вре-
ме ним уки да њем па три јар ши је у Ру си ји. То не ће уми ри ти Цр кву, не го ће про-
у зро ко ва ти но ви не ред и до не ти но ву пат њу на шим вер ним ар хи па сти ри ма и 
па сти ри ма, ко ји и без то га мно го стра да ју. Ни је нас љу бав пре ма по ча сти ма 
или вла сти на те ра ла да из но ва узме мо крст па три јар шког слу же ња, не го 
свест о соп стве ној ду жно сти, пот чи ња ва ње во љи Бо жи јој и глас епи ско па та 
вер ног пра во сла вљу и Цр кви. Овај по след њи је, до бив ши до зво лу за скуп, 
у ју лу про шле го ди не са бор но осу дио об но вљен це и рас кол ни ке, а од ме не 
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су за тра жи ли да по но во ста нем на че ло и пре у змем кор ми ло Ру ске Цр кве 
све док Го спо ду Бо гу не бу де угод но да по да ри мир Цр кви гла сом Све ру ског 
По ме сног Са бо ра”.252 

Ти хон је пи смо пот пи сао: „Брат у Хри сту Ва ше љу бље не Све то сти, па-
три јарх Ти хон”. Да кле ја сно је да он ни је пре ки дао оп ште ње са Кон стан ти но-
по љем. А Гри го ри је је од у стао од сво га пла на да по ша ље ми си ју у Ру си ју…

Исте 1924. го ди не Ми тро по лит ки јев ски Ан то ни је (Хра по виц ки), дру ги 
по ран гу је рарх по сле па три јар ха и Пред сед ник Епи скоп ског Си но да Ру ске 
За гра нич не Цр кве, пред у зео је сед мо ме сеч но пу то ва ње на Ис ток да би за до-
био по др шку про тив об но вљен ских ре фор ми код сво јих при ја те ља од пре 
ре во лу ци је – па три јар ха Фо ти ја Алек сан дриј ског, Гри го ри ја Ан ти о хиј ског и 
Да мја на Је ру са лим ског. Он је та ко ђе по се тио Све ту го ру, и по ред про ти вље ња 
Кон стан ти но пољ ског па три јар ха.

Три ис точ на па три јар ха, за јед но са Па три јар хом срп ским Ди ми три јем, 
отво ре но су из ра зи ли оштро про ти вље ње ре фор ма ма253, па је Ан то ни је 
по чео да га ји на де да ће и Кон стан ти но пољ ски па три јарх про ме ни ти курс. 
Та ко је у пи сму Гри го ри је вом на след ни ку, Кон стан ти ну VI, да ти ра ном 4/17. 
фе бру а ра 1925. исто вре ме но бра нио па три јар ха Ти хо на и по ре дио Ме ле ти ја 
и Гри го ри ја са кон стан ти но пољ ским па три јар си ма-је ре ти ци ма, осу ђе ним на 
се дам Ва се љен ских са бо ра: „На истом том пу ту не по слу шно сти Све тој Цр-
кви и ка но ни ма на ла зи се и оно што су Вам у на след ство оста ви ла дво ји ца 
прет ход ни ка Ва ше Све то сти”.254

Ипак, ми тро по лит Ан то ни је ни је за у зео од лу чан и ка нон ски ис пра ван 
курс, ка кав су иза бра ли грч ки и ру мун ски ста ро ка лен дар ци, пре ки да ју ћи 

252 Цитир ано у: N iko n (Rkli tsky),  op .  cit ., pp. 1 61-163 . 
253 Т ак о су пат риј ар х Дамј ан Је русалимск и и његов  Си нод п исали:  „Н ајсве тија Мајка Црква не 
може  да п рих вати т а кву  проме ну  с ада, зб ог, као  шт о је свима  позна то,  неугод но г положа ја  у коме се 
на лаз и при свет им  м ес тима у о дно су на Ла ти не , усл ед   опа сности о д проз елитиз ма ”.
Патрија рх  Гр игориј е  Антио хи јски и његов  С инод  пис ал и су: „Пол ит ички фактори довели су  д о про-
мен е кал ендара , без  о бзи ра на т о ш то  се сва  пуноћа  Источн е Ц рк ве др жи  јули ја нског к але ндара.  У  
нашим  очима тен ден ција изм ене ка но на  представ ља велику опасно ст ”.
Патриј а рх  српски Димитр ије је  п исао:  „М и смо  указал и на неопхо дн ост д а се з ас ад  одложи саз ва ни 
 сабор,  ка ко би то питање  би ло ра зм отрено  пре д Ва сељенс ким  С абором, да би  с е до нела  одлука о  је-
динстве но м кален дар у за  све Прав ославне  Ц р кв е”. 
Патриј арх Фоти је  Ал ексан др иј ск и  је писао  ( Архиепископ у  ат ин ском Х риз остому П ападо пу лос у): „Ве-
лики бол и изнена ђење из аз вало је  ваше саопш тењ е о томе да  су , без ик ак вог ре ал но г основ а или 
 до гматских  или ка нонск их  разло га,  одбачен и б ратски савети  и  уп орне м олб е чет ири  а постолс ка пре-
стола,  и да је  из вршена  'р ефор ма кал енд ара'.  Ва ма прет и раскид с а  читави м  пр авосл ав ним цр квеним 
наро до м. За то ја  п ре длажем с азивање с аб ора, ка ко  б и то пита ње бил о испита но”.  Ка да је  Хризост-
ом  одговорио да  сабор сад а н е може  д а  буде саз ван, Фо ти је  је опет одб ио да п рих вати иновацију 
(Abraham Tsimirakis, Eis Ipakoi n  Pi steos, 1977, pp. 28 -30 (Г )).
254 Ibi d., p. 164. 
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оп ште ње са об но вљен ци ма. Го ди не 1925. он је чак узео уче шћа, за јед но са 
Кон стан ти но пољ ским па три јар хом, у усто ли че њу но во ка лен дар ца и ма со на 
Ми ро на за па три јар ха Ру му ни је. За то ни је из не на ђу ју ће што су ње го ве ак-
ци је би ле пот пу но без у спе шне: Кон стан ти но пољ ски па три јарх ни ка да ни је 
од у стао од но вог ка лен да ра, а вре ме ном су га при хва ти ле и Цр кве Алек сан-
дри је и Ан ти о хи је.

Од но си из ме ђу Кон стан ти но по ља и РПЦЗ и да ље су би ли при лич но 
хлад ни. Кон стан ти нов на след ник, Ва си ли је III, пре ки нуо је 1929. го ди не 
оп ште ње са Жи вом цр квом, али је он да ушао у оп ште ње са со вје ти зо ва ном 
Мо сков ском па три јар ши јом ми тро по ли та Сер ги ја! Си ту а ци ју сва ка ко ни је 
мо гло да по пра ви ни при ма ње Ми тро по ли та па ри ског Евло ги ја, не за до вољ-
ни ка из РПЦЗ, у ју рис дик ци ју Ва се љен ске па три јар ши је. Ипак, фор мал ног, 
de ju re пре ки да оп ште ња из ме ђу РПЦЗ и Кон стан ти но по ља, за раз ли ку од 
de fac to, ни је би ло.

Ка да је ми тро по лит Пе тар до шао на че ло Ру ске Цр кве у апри лу 1925, 
он је до био пи смо па три јар ха Ва си ли ја III ко ји је по зи вао на је дин ство са об-
но вљен ци ма. Ми тро по ли тов ко мен тар је био: „Ми још тре ба да про ве ри мо 
да ли је овај па три јарх пра во сла ван…” Ми тро по лит Сер ги је (Стра го род ски) 
та ко ђе је био скеп тик; он је на при зна ва ње об но вље на ца од стра не Кон стан-
ти но по ља ова ко ре а го вао: „Не ка их при зна ју; об но вљен ци због то га не ће 
по ста ти пра во слав ни, са мо ће па три јарх да по ста не об но вље нац!”255

Грех про тив је дин ства
Три ства ри тре ба да се ис так ну ка да је реч о на чи ну на ко је је у Грч кој 

Цр кви уве ден но ви ка лен дар.
Пр ва је сна жан ути цај др жа ве, пре све га кроз про ме ну цр кве ног Уста ва, 

а по том и кроз оба ве шта ва ње дру гих цр ка ва о оно ме што се до го ди ло. Као 
што се ви ди из по след њих Хри зо сто мо вих по сла ни ца, ствар ни мо тив би ло 
је ускла ђи ва ње цр кве ног ка лен да ра са др жав ним, док је ко нач ни циљ би ло 
са слу жи ва ње са за пад ним је ре ти ци ма.

Дру га ствар је то, да је ини ци ја ти ву за из ме ну ка лен да ра Хри зо стом 
пре пре де но при пи сао Ва се љен ском па три јар ху, иако је ствар ни ру ко во ди лац 
ре фор ме и аги та тор у ње ну ко рист био он сам.

И тре ће, ма да су у по чет ку да ва не пра зне из ја ве о по тре би са гла сно сти 
дру гих Пра во слав них цр ка ва, ре фор ма је у прак си спро ве де на без њи хо ве 
по твр де, фак тич ки као де ло са мо јед ног чо ве ка – Ар хи е пи ско па атин ског.
255 So kurova, O .  B. Nyekolyebimij Kamen' Tserkvi , St. Pe te rs burg: „N au ka ”, 1998, p. 32. 
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Ре зул тат је био рас кол у Пра во слав ној Цр кви – за Цр ква ма Кон стан ти-
но по ља, Грч ке и Ру му ни је, ко је су но ви ка лен дар при хва ти ле 1924. го ди не, 
сле ди ла је 1928. Алек сан дри ја (опет под Ме ле ти јем Ме так са ки сом), не што 
ка сни је Ан ти о хи ја, и 1968. Бу гар ска. Оста ле сло вен ске Цр кве и Је ру са лим 
на ста ви ле су да се др же ју ли јан ског ка лен да ра све до да на шњег да на.

Пре ма уче њу све тих Ота ца Цр кве, ства ра ње рас ко ла је не ма ње мр зак 
и смрт ни грех од је ре си. Чак ни му че ни штво, пи ше све ти Ки при јан Кар та-
гин ски чи је ре чи по на вља и све ти Јо ван Зла то уст256, не мо же да спе ре грех 
оно га ко раз де љу је Те ло Хри сто во. Јер као што је је дан Хри стос, та ко је јед на 
и Цр ква Ње го ва; за и ста, је дан Хри стос не мо же би ти одво јен од јед не Цр кве, 
у ко јој је, по ре чи ма бла же ног Ав гу сти на, „пот пу ни и са вр ше ни Хри стос” 
исто вре ме но „и Гла ва и Те ло”.257 

„Као ор ган ски је дан и је дин ствен Бо го чо ве чан ски ор га ни зам у свим 
све то ви ма, Цр ква се – пи ше отац Ју стин По по вић – по свим не бо зем ним 
за ко ни ма не мо же де ли ти. Сва ко де ље ње зна чи ло би ње ну смрт. Пре ма са-
гла сном ми шље њу Све тих Ота ца и Са бо ра, 'Цр ква је не са мо јед на не го и 
је ди на. Као што у Го спо да Хри ста не мо же би ти не ко ли ко те ла, та ко у Ње га 
не мо же би ти ни не ко ли ко Цр ка ва… Цр ква је јед на и је ди на, као што је Бо-
го чо век Хри стос – је дан и је ди ни.  Оту да је раз де ље ње, де о ба Цр кве ствар 
он то ло шки, су штин ски не мо гу ћа. Раз де ље ња Цр кве ни ка да ни је би ло, ни ти 
га мо же би ти, а би ва ла су и би ва ће от па да ња од Цр кве, као што до бро вољ но 
бес плод не ло зе от па да ју са су ше не од веч но жи вог Бо го чо ве чан ског Чо ко та 
– Го спо да Хри ста (упор. Јн. 15,1-6). Од јед не је ди не не раз де љи ве Цр кве Хри сто-
ве у ра зна вре ме на одва ја ли су се и от па да ли је ре ти ци и рас кол ни ци, и ти ме 
пре ста ја ли би ти чла но ви Цр кве и су те ле сни ци Бо го чо ве чан ског те ла ње ног. 
Та ко су нај пре от па ли гно сти ци, па ари јан ци, па ду хо бор ци, па мо но фи зи ти, 
па ико но бор ци, па ри мо ка то ли ци, па про те стан ти, па уни ја ти, па... ре дом и 
сви оста ли при пад ни ци је ре тич ко-рас кол нич ког ле ги о на'”.258

Све то гор ски зи лот отац Ав гу стин пи ше: „Дог мат ве ре пред ста вља то, да је 
Цр ква не са мо Све та, Са бор на и Апо стол ска, не го и Јед на. И ма да ми мо же мо 
да ви ди мо мно го цр ка ва, то је јед на и је дин стве на Цр ква, са ста вље на од мно гих 
ко је се ви де на раз ли чи тим ме сти ма. Ово је уче ње све тог Сим во ла ве ре, то је по-
ру ка Бо жан ског Пи сма, апо стол ског Пре да ња, све ште них Са бо ра и Бо го но сних 
Ота ца. Ода тле за кљу чу је мо да је је дин ство Цр кве нај ва жни ји дог мат ве ре.

256 S t.  Chryso sto m,  Homilies on Ephesians,  4 .4.
257 St.  A ug ustine , D iscourse on  P sa lm  37, 4.
258  Po po vi ch, Orthodoxos Ekklesia kai  Oikoum eni smos, Th  e ssa loniki, 19 74, pp.  8 0-82 (Г).  С рпск и изв орник: 
Ар хи ма ндрит др  Јустин Поповић, „Православна Цр ква и еку мениза м”, Солун, 1974, стр. 64-66  (С ).
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Ви де ли смо… да су све ти Цар Кон стан тин и Оци Пр вог Ва се љен ског 
са бо ра об но ви ли и уну тра шње и спо ља шње је дин ство Цр кве, због че га је 
об ра до ва ни са мо др жац ус клик нуо: 'Од нео сам дво стру ку по бе ду: об но вио 
сам уну тра шњи мир кроз за јед нич ко ис по ве да ње ве ре и до вео ра ни ју по де лу 
до је дин ства Цр кве, кроз за јед нич ко пра зно ва ње Вас кр са'.

То да кле је дин ство, ка ко нас уве ра ва ју де ла Пр вог Ва се љен ског са бо ра, 
је сте и уну тра шње и спо ља шње, и ни ти пр во мо же би ти истин ско је дин ство 
без дру гог, ни ти дру го мо же по сто ја ти без пр вог. Од нос из ме ђу њих је као 
од нос ве ре пре ма де ли ма и де ла пре ма ве ри. Јед но без дру гог је мр тво. Та ко је 
уну тра шње је дин ство без спо ља шњег мр тво, као што је мр тво и спо ља шње без 
уну тра шњег. Пр во се од ре ђу је за јед нич ким ис по ве да њем ве ре, а дру го ви дљи-
вом хар мо ни јом у са гла сно сти са за ко ни ма и уста но ва ма Цр кве, што за јед но 
обра зу је јед но и је ди но пра во је дин ство, су штин ско је дин ство Цр кве”.259

Пре ци зни је, уво ђе ње но вог ка лен да ра пред ста вља ло је пр ви прак ти чан 
ко рак у спро во ђе њу је ре си еку ме ни зма. Еку ме ни зам је је рес ко ја учи да не 
по сто ји је рес у оном сми слу у ко ме су тај тер мин схва та ли Апо сто ли и Оци 
Цр кве, тј. у сми слу ла жног уче ња о пред ме ти ма ве ре, ко је одва ја од цр кве-
ног је дин ства оне ко ји се то га уче ња др же. Еку ме ни зам је је рес ко ја твр ди 
да не по сто ји ни јед на кон крет на ре ли ги ја, би ла то пра во слав на, пап ска или 
про те стант ска, ко ја би из ра жа ва ла пу но ћу исти не, и да сва по сто је ћа ве ро-
и спо ве да ња (осим са мог еку ме ни зма) у ве ћој или ма њој ме ри гре ше. Она 
твр ди да се јед на, не раз де љи ва Цр ква Хри сто ва раз би ла о сте не сек та шких 
раз до ра, и да је тре ба по но во осно ва ти на пе ску ве ро и спо вед них ком про ми са 
и рав но ду шно сти пре ма исти ни. То је по но во из гра ђе на Ва ви лон ска ку ла, то 
је не ра зу мљи во бру ја ње раз ли чи тих је зи ка ко ји су је дин стве ни са мо у свом 
твр дом убе ђе њу да сви го во ре јед ним је зи ком…260

На кра ју, хај де да раз мо три мо пи смо оца Фи ло те ја Зер ва ко са из Лон го-
вард ског ма на сти ра на Па ро су упу ће но но во ка лен дар ском епи ско пу Ав гу сти-
ну Фло рин ском 1968. го ди не: „По што је ста ри ка лен дар пи са но Пре да ње, а 
по што је но ви – но ви на пап ског и ма сон ског по ре кла, он да сва ко ко од ба цу је 
ста ри ка лен дар и сле ди но ви пот па да под ана те му. Сва ки из го вор и оправ да-
ње за ово је – нео прав дан и спа да у 'из го во ре за гре хе'…

Про шле не де ље по пео сам се на врх Свих Све тих и про ро ка Или је… и 
пре кло нив ши ко ле на пред њи хо вом ча сном ико ном  са су за ма сам се мо лио 

259  Ph on i ex Agiou  Oro us, op.  ci t., pp. 57-5 8.  У пореди  т ума чење 31. Апост олс ког пр ав ила од  св.  Ник-
одима Св етогорц а: Као  што цркве на  предања  има ју потр еб у  за вером, тако  и вера  има потреб у  за 
црк веним пре дањима ; и ово двоје не може се одвојити је дн о о д  другог.
260 V. Mos s, Th e Tru th is  One, у: Th e Imp e ri shable W o rd ,  Old Wok ing: Gres ha m Books, 1980.
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да ме ура зу ме ко ји ка лен дар ја убо ги тре ба да сле дим за јед но са сво јим брат-
ством, ду хов ним че ди ма и свим пра во слав ним хри шћа ни ма. И пре но што 
сам окон чао сво ју сми ре ну и ту жну мо ли тву, чуо сам у се би глас ко ји ка же: 
'Тре ба да сле диш ста ри ка лен дар што ти је пре дат од Бо го но сних ота ца ко ји 
су се са би ра ли на се дам Ва се љен ских са бо ра и утвр ди ли Пра во слав ну ве ру, 
а не но ви ка лен дар за пад них па па ко ји су рас ко ли ли Јед ну, Све ту, Са бор ну 
и Апо стол ску Цр кву и из вр ну ли апо стол ска и отач ка Пре да ња!'

Исто га тре нут ка осе тио сам та кво за до вољ ство, та кву ра дост, та кву на ду, 
та кву хра брост и по лет ду ше, ка кве те шко да сам ика да осе тио у ча со ви ма 
мо ли тве, то ком чи та вог свог жи во та…

Не мој те да ми сли те да др жа ње пап ског ка лен да ра пред ста вља не што не-
бит но. Ју ли јан ски ка лен дар је Пре да ње и као та кво га ми мо ра мо да га чу ва мо, 
ина че па да мо под ана те му: 'Ако не ко од ба цу је би ло ко је пре да ње, пи са но или 
не пи са но, не ка бу де ана те ма' – об ја вљу је Сед ми Ва се љен ски са бор… Сад ни је 
час да се на ста вља са ћу та њем… не окле вај те, по жу ри те”.261

Отац Фи ло теј је у свом пи сму опи сао још јед но зна ме ње. Пи сао је да му 
је Хри зо стом Па па до пу лос то ком јед ног су сре та ре као: „Ка мо сре ће да то ни-
сам учи нио, ка мо сре ће да то ни сам учи нио! Онај по ква ре њак Ме так са кис 
ме је др жао за гр ло!”262

Али ни је ни Ме так са кис из бе гао ка зну. Го ди не 1935, по сле смр ти па три-
јар ха Да мја на Је ру са лим ског, он је по ку шао да за у зме и ње го ву ка те дру, али 
ни је ус пео. Ка жу да је за тим си шао са ума и да је шест да на ка сни је, шкр гу ћу ћи 
зу би ма и кр ше ћи ру ке, умро, жа ло сно сте њу ћи: „Авај, по де лио сам Цр кву, 
уни штио сам Пра во сла вље”.263

Ла гао је до кра ја, јер, ма да је уни штио са мо га се бе одво јив ши се од истин-
ске Цр кве и Пра во сла вља, истин ска Цр ква као та ква оста ће не по де ље на, и 
Пра во сла вље ће оста ти не са вла ди во у ве ко ве ве ко ва.

261 Hi er om onk Th eodori tus (Mav ros), Palaion kai Neon: i Orthodoxia kai Airesis?, Athens, 1991, pp. 24-25 
 (Г).
262 Ibid., p. 25.
263 Monk Paul, op.cit. p. 82.
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3. РУ СИ ЈА: СО ВЈЕ ТИ ЗА ЦИ ЈА
МО СКОВ СКЕ ПА ТРИ ЈАР ШИ ЈЕ

(1924-1939)

Те шко они ма ко ји зло зо ву до бро, а до бро зло;
ко ји пра ве од мра ка све тлост, а од све тло сти мрак;

ко ји пра ве од гор ко га слат ко, а од слат ко га гор ко.
Ис. 5,20 

Ма да је па три јарх Ти хон осу је тио прет њу од стра не об но вље на ца, он још 
ни је у пот пу но сти са гле дао прет њу од стра не ко му ни стич ке вла де, ко ја је по-
др жа ва ла об но вљен це и пре ма Цр кви ни је би ла ни шта ма ње не при ја тељ ски 
рас по ло же на не го пре. Пре ко „по ка ја ња” из 1923. го ди не вла да је ус пе ла да 
при ну ди па три јар ха да убла жи сво ју кри ти ку.

При ти сак на па три јар ха
Од ју ла 1923. агент ГПУ Туч ков је пред па три јар ха Ти хо на из нео не ко ли ко 

зах те ва.264 Пр ви је био да он тре ба да по ми ње со вјет ске вла сти на бо го слу же-
њи ма. За по ми ња ње је би ла уста но вље на сле де ћа фор му ла: „За зе мљу ру ску 
и за вла сти ње не”. Отац Ва си ли је Ви но гра дов, ко ме је би ло по ве ре но сла ње 
ука за о то ме по па ро хи ја ма, ре као је да је Ти хон овај указ из дао под при ти-
ском епи ско па Ила ри о на (Тро јиц ког).265 Ипак, по па ро хи ја ма су уме сто ре чи 
„за вла сти” по че ли да про из но се ре чи ко је су зву ча ле слич но: „за обла сти”. 
Уско ро је чи та ва фра за из о ста вље на. 

Ма да је па три јарх по пу стио по пи та њу по ми ња ња, он је твр до од био, ка ко 
пи ше В. Ру сак, „да при зна прин цип ре ги стра ци је све штен ства и цр кве них оп шти-
на ко ји му је на ме тан, као и да ва ња са гла сно сти вла сти за по ста вља ње ар хи је ре ја; 
он је у це ли ни од ба цио све ме ре ко је би зна чи ле ме ша ње др жа ве у уну тра шње 
по сло ве Цр кве”, у че му је имао сна жну по др шку епи ско па Ила ри о на.266 

Дру ги зах тев Туч ко ва би ло је уво ђе ње но вог, гри го ри јан ског ка лен да ра, 
уме сто цр кве ног, ју ли јан ског. Сам Ти хон је пи сао: „Овај зах тев био је мно го 
пу та по но вљен и пот кре пљен обе ћа њем мно го бо љег оп хо ђе ња вла де пре ма 
264 В и ди: Nikon (Rkl its ky ), op.  cit., pp.  181-183. 
265 Pospielovsky, D. „Mitro polit Sergi j i raskoly sprava”, op. cit .,  p. 63.
266 Rusak, Pir Satany, op. cit., p. 173.
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Пра во слав ној Цр кви и ње ним ин сти ту ци ја ма у слу ча ју на шег при стан ка, и 
прет њом по гор ша њем тих од но са у слу ча ју на шег од би ја ња”.267 Од нос па три-
јар ха Ти хо на пре ма про ме ни ка лен да ра био је ре ла тив но „ли бе ра лан”, и „ма ли 
са бор” епи ско па ко ји је он са звао за и ста је из дао указ од 2/15. ок то бра 1923. 
о уво ђе њу но вог ка лен да ра. Али ка да је са знао да су Алек сан дриј ска и Је ру са-
лим ска Па три јар ши ја, као и Ру ска Цр ква у Ег зи лу, би ле про тив про ме не (ко ју 
је пред ло жио Ме так са кис), и ка да је ви део да се ру ски на род та ко ђе оштро 
про ти ви том ука зу, баш као што се ус про ти вио слич ном ука зу об но вље на ца 
не ко ли ко ме се ци ра ни је, он је сво ју од лу ку „при вре ме но” по ни штио.268

Ка да су вла ди ни аген ти ипак по че ли да ши ре ко пи је већ уки ну тог ука за 
о уво ђе њу но вог ка лен да ра, на род је ту ви део очи глед но упли та ње др жа ве, 
што је па три јар ха спре чи ло да се на ово пи та ње би ло ка да ка сни је вра ти.269

Тре ћи зах тев Туч ко ва био је да па три јарх тре ба да сту пи у оп ште ње са 
об но вљен ци ма. Би ло је те шко су прот ста ви ти се то ме, за то што је осим при-
ти са ка спо ља и ме ђу нај бли жим па три јар хо вим по моћ ни ци ма би ло оних, 
по пут епи ско па Ила ри о на (Тро јиц ког), ко ји су би ли за то да се иде на не ка кав 
до го вор ра ди цр кве ног је дин ства. Али ту је па три јар ху, оп ко ље ном са свих 
стра на, у по моћ при ско чио бив ши рек тор Мо сков ске Ду хов не ака де ми је и 
на сто ја тељ мо сков ског Да ни лов ског ма на сти ра, Ар хи е пи скоп во ло ко лам ски 
Те о дор (По здје јев ски).

Бу ду ћи ар хи е пи скоп Ле он ти је Чи ле ан ски, ко ји је у то вре ме жи вео у 
твр ђа ви вла ди ке Те о до ра, Да ни лов ском ма на сти ру, се ћа се: „Чи тав пра во-
слав ни епи ско пат и на род по што ва ли су га (вла ди ку Те о до ра) због ње го ве 
прин ци пи јел не, бес ком про ми сне и ис прав не по зи ци је у од но су на со вјет ске 
вла сти. Он је сма трао да све док Пра во слав на Цр ква не до би је пра во на за и-
ста сло бод но по сто ја ње, не мо же би ти ни ка квих раз го во ра са бољ ше ви ци ма. 
Власт са мо об ма њу је и ни шта од обе ћа ног не ис пу ња ва, не го на про тив, све 
чи ни на ште ту Цр кве. За то би Нај све ти јем па три јар ху Ти хо ну би ло бо ље да 
се ди у за тво ру и да та мо умре, не го да во ди раз го во ре са бољ ше ви ци ма, јер 
уступ ци мо гу на кра ју кра је ва да до ве ду Пра во слав ну Цр кву до по сте пе не 
ли кви да ци је и да до не су ха ос сву да, ка ко у Ру си ји, та ко на ро чи то и у ино-
стран ству. Он је ово го во рио у вре ме ка да је па три јарх Ти хон био пу штен 
на сло бо ду. Ар хи е пи скоп Те о дор је по што вао и жа лио па три јар ха, али му је 
био у опо зи ци ји. Без об зи ра на упор не па три јар хо ве мол бе, он је од би јао да 
узме уче шћа у па три јар шиј ским по сло ви ма.

267 Gubonin, op. cit., pp. 299-300,  335. 
268 Ibi d. ,  pp. 300 ,  33 5
269 Ibid. ,  pp . 335- 38.
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Вла ди ка Те о дор ни је при мао епи ско пе ко ји су се дис кре ди то ва ли по пи-
та њу Жи ве цр кве. Ма ло је ве ро вао у њи хо во по ка ја ње. Са мо не по пу стљи ви 
епи ско пи при ма ни су у Да ни лов ски ма на стир, а че сто су та мо и жи ве ли. 
По не кад их је би ло и по де сет, или ви ше. Сви ко ји би иза шли из за тво ра или 
се вра ти ли из про гон ства, та мо су на ла зи ли уто чи ште. Брат ство се са сто ја ло 
од ви со ко мо рал них и вр ло кул тур них љу ди. Ни је ма ло њих ко ји су ка сни је 
по ста ли епи ско пи-ис по вед ни ци. Стро га ду хов на шко ла вла ди ке Те о до ра чи-
ни ла је да ма на стир оста вља по се бан ути сак. Из у зев дво ји це по слу шни ка, 
чи та во брат ство Да ни лов ског ма на сти ра не по ко ле бљи во и до стој но по не ло 
је свој ис по вед нич ки крст. Тих го ди на ма на стир ски хра мо ви Да ни лов ског, 
Дон ског и Си мо нов ског ма на сти ра увек су би ли пу ни на ро да. Баш као и па ро-
хиј ске цр кве. Али већ се осе ћа ло да се бли жи крај та квог ста ња… Хап ше ња 
епи ско па ни су пре ста ла ни по из ла ску Ње го ве све то сти из за тво ра”.270

На кон из ла ска из за тво ра, у ле то 1923. па три јарх је са звао ар хи је реј ски 
са бор у цр кви Св. Ми хај ла у Дон ском ма на сти ру.

Гу бо њин пи ше: „Ма ли Са бор се са стао у ве зи са пи та њем ко је су по ста ви-
ли не ки епи ско пи о це лис ход но сти па три јар хо вог да љег упра вља ња Цр квом 
на кон ње го вог пу шта ња из за тво ра, јер је тре ба ло да се као оп ту же ни по ја ви 
на гра ђан ском су ду, па је би ло ми шље ња да би до тог су ђе ња тре ба ло да се 
др жи по да ље од упра вља ња.

И не са мо то. Је дан ар хи је реј је из ја вио да се ње го ва Све тост ис ком про-
ми то вао као гла ва Цр кве ти ме што је по ка зао не спо соб ност да на вре ме спре-
чи по ја ву об но вљен ске по бу не и ти ме што је до пу стио та ко ка та стро фал ну 
дез ин те гра ци ју Ру ске Цр кве.

Ме ђу тим, „да ни лов ски” је рар си на Са бо ру ја сно и чвр сто ста ли су у за-
шти ту па три јар ха, из ја вив ши да је ње го во де ло ва ње би ло бес пре кор но и без 
мр ља. Као ре зул тат, по бу на про тив па три јар ха је угу ше на и Са бор је зва нич но 
из ја вио сво ју си но вљев ску по слу шност и бла го дар ност ње го вој Све то сти за 
све те го бе ко је је под нео ра ди Цр кве. По ред то га, од ње га су тра жи ли да не 
на пу шта сво је ме сто, не го да на ста ви да но си крст упра вља ња.

Па три јарх је ка сни је по слао пи смо ар хи е пи ско пу Те о до ру, за хва љу ју ћи 
му на по др шци ко ју је на Са бо ру до био од „да ни лов ских” ар хи је ре ја.

Али при ти сак на па три јар ха да на пра ви уступ ке се на ста вљао, чак и од 
стра не ње му нај бли жих епи ско па. Та ко је у ав гу сту 1923. у Мо скви, ње гов по-
моћ ник, епи скоп Ила ри он, из нео сле де ће про со вјет ске ста во ве: „Цр ква са да 

270  Arc hbisho p  Leonti us , V ospominani a, цит ира но  према: Matushka Joanna  (Pomaza ns kaya ) 
 „Ispovyednicheskij Put' Vlady ki  Fyodora”, Pravoslavnaia Zh iz n' , 47, N  9 ( 5 49), September,  1995, p. 24 (Р).



155

та ко ђе ме ња сво је ори јен ти ре. Она се ја сно огра ђу је од кон тра ре во лу ци је и 
по здра вља но ве об ли ке со вјет ског уре ђе ња”.271 

За то је би ло не из бе жно да уско ро до ђе до још јед не кон фрон та ци је из-
ме ђу „ле вог кри ла” у па три јар ши ји, ко је су пред ста вља ли епи скоп Ила ри он 
(Тро јиц ки) и ар хи е пи скоп Се ра фим (Алек сан дров), и „де сног кри ла” ко је 
је пред ста вљао ар хи е пи скоп Те о дор. До су ко ба је за и ста и до шло ка да је па-
три јарх са звао скуп на ко ме је тре ба ло да се раз мо три пред лог об но вље на ца 
о об но ви оп ште ња. Це на ко ју су је ре ти ци тра жи ли би ла је да се па три јарх 
до бро вољ но од рек не сво га по ло жа ја…

„Без об зи ра на увре дљи ви тон по сла ни це (об но вље на ца) – пи ше про то-
је реј Вла ди слав Ци пин – па три јарх је, ра ди спа се ња за блу де лих и ра ди ми ра 
у Цр кви, био спре ман на пре го во ре са об но вљен ци ма”. У то ме га је по др жа-
вао при вре ме ни па три јар шиј ски Си нод. Ар хи е пи ско пи Се ра фим (Алек сан-
дров), Ти хон (Обо лен ски) и Ила ри он (Тро јиц ки) за по че ли су пре го во ре са 
ла жним ми тро по ли том Ев до ки мом о усло ви ма об но ве цр кве ног је дин ства. 
Али бив ши рек тор Мо сков ске Ду хов не ака де ми је и на сто ја тељ Да ни лов ског 
ма на сти ра, ар хи е пи скоп Те о дор Во ло ко лам ски, био је од луч ни про тив ник 
та квих пре го во ра…

„Кра јем сеп тем бра 1923. у Дон ском ма на сти ру се са ста ло 27 пра во слав-
них епи ско па ка ко би раз мо три ли ре зул та те пре го во ра са ла жним ми тро по-
ли том Ев до ки мом у ве зи са пре вла да ва њем рас ко ла. Ар хи е пи скоп Те о дор се 
ни је по ја вио на ску пу, али је ме ђу уче сни ци ма би ло мно го ње го вих при ста-
ли ца и исто ми шље ни ка...”272

Епи скоп кур ски Гер ва си је је о том са бо ру пи сао: „На кра ју свог крат ког 
из ве шта ја, ар хи е пи скоп Се ра фим (Алек сан дров) је спо ме нуо да би при су ство 
ар хи е пи ско па Те о до ра (По здје јев ског) на том ску пу би ло ве о ма по жељ но, бу-
ду ћи да је он био учен епи скоп и ве о ма по пу ла ран у Мо скви. Ар хи е пи ско пу је 
пре дат зва нич ни по зив, али он ни је од го во рио ни ти се по ја вио на за се да њу. 
Но, иако ар хи е пи скоп Те о дор ни је био при су тан, ту су би ле ње го ве при ста ли-
це. Та ко је епи скоп Ам вро си је, бив ши Ви ниц ки, ви кар По дољ ска (а од 1923. 
епи скоп По дољ ска и Бра ти сла ве), ко ји је по што вао ар хи е пи ско па Те о до ра и 
де лио ње го ве по гле де, ис ту пио са ре чи ма ко је су се до та кле су шти не из ве шта-
ја ар хи е пи ско па Се ра фи ма. Он је свој го вор за по чео от при ли ке ова ко: 'Ме не 
чу ди за што ви, Ва ше Пре о све штен ство, Ев до ки ма на зи ва те – ми тро по ли том? 
При зна је те ли ви ње га за за ко ни тог ар хи је ре ја?' Оба вље но је тај но гла са ње 

271 Цитирано у: Pospielovsky, Th e Rus si an Chur ch, op.  ci t.,  vol. II,  p. 483 .
272 Tsypkin, I st or ia Rus skoj P ra vos lavnoj Tserkvi, Moscow, 1994 ,  ци тирано п ре ма : Pomazanskaya, op. 
cit., p. 18.
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о про јек ту по ми ре ња и сје ди ње ња са об но вљен ци ма, про је кат је ве ћи ном 
гла со ва од ба чен и скуп је за вр шио са ра дом”.273

Епи скоп Гер ва си је на ста вља: „Ар хи е пи скоп Те о дор је та да жи вео у Да-
ни лов ском ма на сти ру, ко ји је био пре би ва ли ште још не ко ли ци не крај ње кон-
зер ва тив них и не по ко ле бљи вих епи ско па из шко ле ми тро по ли та Ан то ни ја 
(Хра по виц ког), као што су епи скоп Па хо ми је и дру ги. Стал ни по се ти о ци 
ма на сти ра би ли су бу ду ћи све ште но му че ник Ар хи е пи скоп угљич ки Се ра фим 
(Са мој ло вич), ар хи е пи скоп Гу ри је (Сте па нов) и ми тро по лит Се ра фим (Чи ча-
гов)… Ар хи е пи скоп Те о дор је оштро кри ти ко вао епи ско па Ила ри о на и го во-
рио ми је да ће он уни шти ти па три јар ха Ти хо на и Цр кву, а да је у па три јар ху 
сав спас. Ако пак не бу де па три јар ха Ти хо на, он да ће вла сти са свим уки ну ти 
па три јар ши ју, а без па три јар ши је на ста ће ве ли ка не сре ћа за Цр кву…”274

Ма да је па три јарх „да ни лов це” у ша ли на зи вао „тај ним си но дом”, он је 
на ста вио да им из ра жа ва сво ју то плу за хвал ност због њи хо ве по сто ја но сти. 
Та ко је у ок то бру 1923. по ну дио вла ди ки Те о до ру Пе тро град ску ка те дру и 
уз ди за ње у чин ар хи е пи ско па. Вла ди ка Те о дор је по ну ду од био.

Ме ђу тим, Туч ков је на ста вио да вр ши при ти сак ра ди ује ди ње ња па три-
јар шиј ске Цр кве и об но вље на ца. Го ди не 1924. он је зах те вао да пред сед ник 
Цен трал ног ко ми те та Жи ве цр кве Кра сниц ки, бу де при мљен у оп ште ње са 
па три јар шиј ском Цр квом ра ди при пре ме са зи ва ња По ме сног са бо ра на ко ме 
би уче ство ва ли и ти хо нов ци и об но вљен ци. Циљ је био да се ство ри са вез 
две ју цр ка ва, ко ји би ко му ни сти ма омо гу ћио да има ју пот пу ну кон тро лу.

Нај пре је 19. ма ја 1924. па три јарх „ра ди ми ра и до бра Цр кве, и као из-
раз па три јар хо ве ми ло сти” при стао да при ми Кра сниц ког у оп ште ње и да 
пред све ти Си нод из не се пи та ње ње го вог укљу че ња у рад Ви шег Цр кве ног 
са ве та.275 Два де сет пр во га ма ја он је зва нич но ушао у са став ВЦС.276 Ипак, 
Кра сниц ки је убр зо по ка зао сво је пра во ли це, ка да је без по зи ва до шао у 
па три јар шиј ску ре зи ден ци ју у Дон ском ма на сти ру зах те ва ју ћи да му оста не 
ти ту ла „Про то пре зви тер це ле Ру си је” ко ју му је дао об но вљен ски са бор из 
1923. го ди не.277 Ка да је ми тро по лит Ки рил Ка зан ски, по по врат ку из про гон-
ства, ко нач но убе дио па три јар ха да Кра сниц ког ис кљу чи из ВЦС, и тај ње гов 
зах тев био је од би јен.

273 Цитира но  у: Pomazanaskya, op. cit.,  pp . 19-20.
274 Ibid.
275 Gubonin, op. cit., p. 317. 
276  Gu bonin,  o p. cit .,  pp. 319 ,  74 5-746 .
277 Чак  с у и бо љшев ици осе тили о бавезу да обуздају дрске захтеве Кра сн ицког. Види: Savelyev, op.  
cit.,  p p. 190 , 1 95.
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У том пе ри о ду па три јарх је био под ве о ма ја ким при ти ском ГПУ и у су-
шти ни ни је имао кон тро лу над Цр квом: „Ја ша љем епи ско пе на југ – го во рио 
је – а вла сти их ша љу на се вер”.278 

Но, ма да ли ше на је ди ног кор ми ла ра на зе мљи, Цр ква је и да ље за упра вља-
ње има ла сво ју Гла ву Ко ја је на не бе си ма, Го спо да Ису са Хри ста. Чак и да па три-
јарх уоп ште ни је мо гао да упра вља Цр квом, са ма чи ње ни ца ње го вог по сто ја ња 
на че лу цр кве не ад ми ни стра тив не струк ту ре има ла је за њу ве ли ки об је ди њу ју-
ћи зна чај. Јер по ми ња ње па три јар ха на бо го слу же њу би ло је спољ ни ви дљи ви 
знак вер но сти Пра во сла вљу и сло бо де од мрач них си ла ре во лу ци је.

Кон цеп ци ја Ка та комб не Цр кве
„Пр ве тај не пра во слав не оп шти не – пи ше Да ни лу шкин – по ја ви ле су 

се у Со вјет ској ре пу бли ци убр зо на кон ок то бар ског пре вра та 1918, од мах 
по сле об ја вљи ва ња по зи ва па три јар ха Ти хо на ко ји је го ни те ље Цр кве под-
вр гао ана те ми. У го ди на ма Гра ђан ског ра та се ља ци су по ди за ли бу не… ко је 
су вр ло че сто ни ца ле на ре ли ги о зној осно ви. Со вјет ски ис тра жи ва чи су чак 
сма тра ли да се као по сле ди ца па три јар хо вог по зи ва из ја ну а ра 1918. по ја ви ло 
1414 по бу на и про те ста вер них. Овај број је ве ро ват но до ста пре у ве ли чан. 
Ипак, по ве за ност је по сто ја ла. Та ко је исто ри чар К. Крип тон, оче ви дац се љач-
ке бу не у Там бов ској гу бер ни ји ко ји је ка сни је еми гри рао, у сво јим де ли ма 
на во дио мно ге до ка зе за ре ли ги о зни ка рак тер тих по бу на. И у цр но зем ској 
обла сти цен трал не Ру си је, тај не оп шти не вер них по ја ви ле су се упра во у пе-
ри о ду по бу на Уни је рад ног се ља штва и ак тив но сти од ре да А. С. Ан то но ва и 
Н. Ко ле сни ко ва у го ди на ма 1918-1922”.279

Сле ди не ко ли ко ре чи о кон цеп ту „Ка та комб не цр кве”. Сам тер мин асо ци-
ра на по ло жај хри шћа на у рим ско до ба, и опет то ком ико но бо рач ких про го на, 
ка да је Цр ква би ла при ну ђе на да жи ви у по лу ле гал ној или иле гал ној по зи ци ји 
у од но су на др жа ву. Ако је та кав ко рак био нео п хо дан под па ган ским рим ским 
и је ре тич ким ви зан тиј ским ца ре ви ма, он да је би ло при род но оче ки ва ти да 
ће по но во би ти нео п хо дан под ми ли тант но без бо жним ко ме са ри ма со вјет ске 
ан ти-др жа ве, чи је је не при ја тељ ство пре ма ре ли ги ји би ло же шће не го код 
по ме ну тих ца ре ва и чи ји је пр ви во ђа био са хра њен у ма у зо ле ју ко ји пред-
ста вља ко пи ју пр вог ол та ра по све ће ног обо жа ва њу рим ског ца ра, пре сто ла 
са та ни ног у Пер га му (Отк. 2,13).

278 Gubonin, o p.  cit.,  p. 348. Пр ема  Тучк ову,  па тр ијарх је  з а т у појаву кривио пре епископе него 
к омунисте.
279  Danilus hkin , op. c i t. , p. 522.  
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Пр ви ка та комб ни све ште но му че ник био је ве ро ват но све ште ник Ти-
мо теј Стрел ков, ко ји је – на кон што су га бољ ше ви ци по гу би ли у ју ну 1918, 
и на кон што је ње го ва од ру бље на гла ва на чу де сан на чин сра сла са те лом 
– био при ну ђен да се по ву че у тај ност све док ни је ухва ћен и по дру ги пут 
по гу бљен 1930.280

Исте го ди не, 1918, па три јарх Ти хон је лич но по звао вер не да фор ми ра-
ју брат ства за од бра ну Пра во слав не ве ре. Ше ме тов пи ше: „Брат ства ко ја 
су ни кла по па три јар хо вом бла го сло ву ни ка ко ни су учи ни ла не по треб ним 
па ро хи је, та мо где су оне и да ље по сто ја ле; брат ства су са мо на док на ђи ва ла 
не до стат ке па ро хи ја”.281 

За пра во, ор га ни зо ва ње нео фи ци јел них ка та комб них оп шти на по ста ло је 
нео п ход но он да ка да је би ло ја сно да је бо го мр зе ћа др жа ва ре ши ла да уни шти 
Пра во слав ну Цр кву. Та ко су се, пре ма ар хи е пи ско пу Ла за ру (Жур бен ку), „ка-
та ком бе по ја ви ле још 1922, ка да је на ста ло об но вљен ство. Оп тин ски стар ци  
да ва ли су бла го слов хри шћа ни и ма да иду у ка та ком бе. Пр ве на ма по зна те 
ка та ком бе обра зо ва не су у гра ду Ко зло ву (да нас Ми чу ринск), где је жи вео 
схи ар хи ман дрит Ила ри је. Го ди не 1927, по сле Де кла ра ци је ми тро по ли та Сер-
ги ја, по бла го сло ву вла ди ка Пе тра (Зве ре ва) и Алек си ја Во ро ње шког (Бу ја), 
ка та ком бе су по че ле да на ста ју по чи та вој Ру си ји”.282

У ме ђу вре ме ну „Да ни лов ци” у Мо скви и „Ан дре јев ци” на Ура лу већ су се 
при пре ма ли за си ла зак Цр кве у ка та ком бе. Они су ја сно ви де ли да Цр ква не 
мо же ви ше исто вре ме но отво ре но да слу жи и да има чи сто ис по ве да ње ве ре, 
нео ка ља но ком про ми сом са ко му ни сти ма или об но вљен ци ма. Исто ри ја Цр-
кве ка сних два де се тих и три де се тих да ла им је у ве ли кој ме ри за пра во… 

Не ду го пре сво је смр ти на пра зник Бла го ве сти 1925, па три јарх је по ве-
рио свом лич ном ле ка ру и при ја те љу Ми ха и лу Жи жи љен ку ка ко пред о се ћа 
да ће све ја чи при ти сак вла сти јед но га да на на те ра ти пред сто ја те ље Цр кве да 
по пу сте ви ше но што је то до пу сти во, и да ће та да истин ска Цр ква мо ра ти да 
се по ву че у ка та ком бе, по пут рим ских хри шћа на у ста ри ни. Он је дао са вет 
сво ме при ја те љу, ко ји је био удо вац, да ка да за то до ђе вре ме, тре ба да при ми 
мо на шки по стриг и епи скоп ско по све ће ње.

280 Monk  An thony ( Chernov), Archvêqu e Th eopane de Poltav a,  Lavardac: Mona st ère de St.  Michael , 1988. 
(на  фра нцуском). 
281  N. Sheme tov, „Khristos sredi nas”, Moskovski j  tserk ov nij vestn ik,   N 11 (29), May,  1990, p.  3. Упоред и 
такође : D.  Pospielo vsk y, „Obsh china, bratstvo, prikhod”, Moskovskij tserkovnij vest nik, N 18  (36), Augu st, 
1990 , p . 6 (Р).
282 „ Vlad yk a Lazar otvechayet na vop ros y redaktsii”, Pravoslavnaia Ru s', no. 22,  15/28 N ov ember,  1991, 
p.  5  (Р).
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Вре ме је до шло 1927. го ди не, ка да је об ја вље на по зна та Де кла ра ци ја 
ми тро по ли та Сер ги ја. Ми ха ил Жи жи љен ко је, сле де ћи са вет сво га учи те ља, 
1928. го ди не по стао пр ви епи скоп Ка та комб не Цр кве, што је 1931. го ди не на 
Со лов ка ма пла тио жи во том. Та ко је да кле кон цеп ци ју, па чак и са мо име Ка-
та комб не Цр кве, пред ви део сам па три јарх. То је би ла и оста ла „Ти хо нов ска” 
Цр ква. Сло же на исто ри ја оства ре ња па три јар хо вог пред ска за ња пред ста вља 
са др жај остат ка овог по гла вља.283

Ми тро по лит Пе тар Кру тиц ки
Сед мо га апри ла 1925. го ди не Ње го ва све тост па три јарх Ти хон по чи нуо је 

у Го спо ду (по сто је озбиљ не ин ди ка ци је да је био отро ван284). Пре ма ње го вом 
ке леј ни ку, Кон стан ти ну Пан шке ви чу, па три јар хо ве по след ње ре чи, из го во-
ре не са нео бич ном озбиљ но шћу, би ле су: „Са да ћу за спа ти… ду бо ко и ду го. 
Ноћ ће би ти ду га и ве о ма мрач на…”

Два на е сто га апри ла  отво ре но је и про чи та но па три јар хо во за ве шта ње 
од 7. ја ну а ра 1925. Оно је гла си ло да у слу ча ју па три јар хо ве смр ти и од су ства 
пр ве дво ји це кан ди да та за ме сто чу ва ра па три јар шиј ског тро на „на ша па три-
ја ра шка пра ва и оба ве зе, до за ко ни тог из бо ра но вог па три јар ха… пре ла зе на 
ви со ко пре о све ће ног Пе тра, Ми тро по ли та кру тиц ког”. У тре нут ку па три јар хо-
ве смр ти пр ва дво ји ца је ра ра ха на ко је је па три јарх ука зао као на кан ди да те 
за ме сто чу ва ра тро на, ми тро по ли ти Ки рил Ка зан ски и Ага тан гел Ја ро слав-
ски на ла зи ли су се у про гон ству. За то је 59 са бра них је ра ра ха од лу чи ло да 
„ми тро по лит Пе тар не мо же да се укло ни од по слу ша ња ко је му је да то и… 
да мо ра да сту пи на ду жност чу ва ра па три јар шиј ског тро на”.285  

Ипак, ни су чак ни сви пра во слав ни епи ско пи при хва ти ли ру ко вод ство 
ми тро по ли та Пе тра. Та ко је ар хи е пи скоп Ан дреј из Уфе, ко ји је сво ју епар хи ју 
већ про гла сио ауто ке фал ном на осно ву Ука за па три јар ха Ти хо на од 7/20. но-
вем бра 1925, из ја вио: „Ја не мо гу да при знам над со бом као над епар хиј ским 
епи ско пом би ло чи је ру ко вод ство, све до ка нон ског Са бо ра. Ме ни су ве о ма 
до бро по зна те мо је ка нон ске оба ве зе, та ко да не мо гу да за бо ра вим сво ја пра ва 

283 I. M. Andr eyev, Ru ssi a's Catacomb Saints, Platina, Ca .:  St. He rman Brothe rho od Press, 1 982, p . 56.
284  За доказе о томе  да  ј е заправо био отрован вид и:  Chernov, op.  cit. 
Volk ogono v (op.  ci t. , p.  384)  до лази  до истог  закључка  к ад а  п ише :  „Лењин ове  инструкци је  б и ле  су јас не :  
' најре акционар није  св еш тенство и  реа кц ионарн а буржоа зија б ољ е да буду побиј ени' и 'с ве шт еници 
треба  да б уду  осу ђени  на  с мрт'.  П ошто с е показа ло  да би би ло  непра ктичн о  погубити Т их она, ЧЕК А 
ј е  мо ра ла  да пр она ђе друге н ач ине д а обезб ед и да ше здесетогодиш њи  патријарх не поживи дуго у  
њ их овом д руштву” . 
285 G ubo nin, op. c i t., p. 413 .
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да чу вам па ству од би ло ка квог не до стој ног 'епи ско па та' и од свих мрач них 
си ла ко је гра бе на ше ду хов но ста до. Осим то га, ја, на осно ву 76. Апо стол ског 
пра ви ла и 23. пра ви ла Ан ти о хиј ског са бо ра, не мо гу да при хва тим пре да ју 
упра вља ња над чи та вом Цр квом на осно ву не ка квог тај ног ду хов ног за ве-
шта ња. Та игра са за ве шта њем је пот пу но не ка нон ска”.286 

У про шло сти за и ста ни је би ло при ме ра да се цр кве на власт пре да је на 
осно ву за ве шта ња, али по што је та пре да ја би ла при зна та од стра не Са бо ра 
из 1917-1918, те шко би се мо гло ре ћи да је пред ста вља ла на ру ша ва ње са бор не 
све сти Цр кве. Бли жи ло се вре ме ка да ће „та игра са за ве шта њем” би ти окон-
ча на, и ка да ће Указ из 1920. за и ста по ста ти основ Цр кве ног ор га ни зо ва ња. 
Али па три јар хо во за ве шта ње омо гу ћи ло је Цр кви још нај ма ње две дра го це не 
го ди не да очу ва не са мо ви дљи во не го и све то та јин ско је дин ство под ру ко-
вод ством ми тро по ли та Пе тра. Та ко је Цр ква има ла вре ме на да ис пра ти иза-
зов об но вљен ства, пре не го што от поч не још же шћи су коб са сер ги јан ским 
но во-об но вљен ци ма. Та да, и тек та да, она је мо ра ла да се по ву че у ка та ком бе 
ка ко би са чу ва ла чи сто ту свог ис по ве да ња.

Исто та ко, не ма сум ње да ни ми тро по лит Пе тар, баш као и па три јарх 
Ти хон пре ње га, у то вре ме ни је ужи вао по ве ре ње мно гих љу ди у Цр кви, ко ји 
су сум ња ли да је био пре ви ше бли зак са ко му ни сти ма.287 Пре ма А. Смир но ву, 
„све ште ни ци и мо на си ко ји су се про ти ви ли па три јар ху Ти хо ну и ми тро по ли-
ту Пе тру Кру тиц ком осно ва ли су пр ви та лас ка та комб них оп шти на, тај них 
ски то ва и соп стве ну је рар хи ју. Сер ги ја ни зам се по ја вио мно го ка сни је (1927). 
Пр ви ка та комб ни ци до шли су у су коб већ са па три јар хом Ти хо ном и ми тро-
по ли том Пе тром, уз обра зло же ње да су ови би ли са рад ни ци (вла сти)…”288

286 Ц и ти рано пр ема: Bishop  Am brose (von  Sie ver s), „Ekkle ziologi ya  Andreya, U fi mskogo (kn. 
Ukhtomskogo)”, Ves tnik  German sk oj  Epark hi i ,  No. 1,  1993, p. 20 (Р). Према  неким изво рим а, арх иеп ис коп  
А ндреј из У фе би о ј е  ст ављен  под забрану с ве штенос луж ења од стр ан е м ит рополит а Петр а и 192 6.  
године  придр ужи о се  старо верцима.  П р ем а другим, међути м, такве за бра не  н иј е било , и сит уација  
је , све у св е му, још ко мпл ик о ва нија. Vi di :  B ish op Am brose (von  Sie vers), „Ek klez iol ogiya arkh iepisko pa 
 Andreya, U fi mskogo (kn. Ukhtomskogo)”, Ve stnik Germ an s ko j Epark hii, No.  2, 1993, p. 2 0,   и: „Otpa l li Ark-
hiepiskop  Andrej ( Uk hto msky) v Staroobryadchesk ij Rask ol?”, Russ koe Pravosl av ie, N 2 (11), 19 98 ;  B ish op 
Gr egory (Grabbe ), „ Po Povodu st at'i ob  Ar khiepiskop e Andreye (kn. Ukhtomskom)”, Vestnik  Ger ma nskoj 
Epark hii ,  No. 3,  1993,  p. 14 (Р).
287  О во потврђуј е и сам  м итрополит  Петар који је 14 .  јануара 1926.  писао Т уч кову:  „Опро сти м и 
због иск рености, али – људ и не ве рују о со би ко ја често има п осл а  са ГПУ .  На приме р, честе  посет е 
к оје  смо  ја  и мит ро полит Сера фи м Тверск и у време п атр ија рх а  Тихона  прави ли ГПУ, да лек о  од тог а 
 да су интерпр етиран е  у нашу  кор ис т, а м итро полит Серафим ј е  чак добио надим ак  'митрополит  Лу-
бјанк е'. Ја с ам пр имети о  да  м е од по че тк а мог уп р ав љања Цр кв ом  многи  људи избегав ај у”  (цити ра но 
 у:  Hieromo nk  Dam ascene  (O rl ovsky),  Muchenik i,  Isp ovedniki  i Podvizh ni ki Blag oc hestia Russkoj  Pravoslavnoj 
Tserkvi XX Stoletia,  volume II, Tver:  Bu la t, 1995, p. 489  (Р)).
288  A. Smirn ov, „Ugasshiye nepominayushchie  v b e tge vremeni”, S imvol, N 40, 1 998, p. 17 5. 
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Пр ва по тре ба Цр кве у то вре ме би ла је са зи ва ње Са бо ра ра ди из бо ра но-
вог па три јар ха. Али, на рав но, ГПУ ни је на ме ра ва ла то да до пу сти. Њи хов циљ 
би ла је по слу шна Цр ква, тј. та ква ко ја би од др жа ве до би ла ле ги ти ми тет, под 
усло ви ма ко је од ре ђу је са ма др жа ва. Или, ако се то не до го ди – но ви рас кол. И 
то са мо као ета па на пу ту ка пот пу ном и ко нач ном уни ште њу Цр кве; јер, као 
што је 1922. ре као члан ЦК и во де ћи иде о лог пар ти је И. И. Сквор цов-Сте па-
нов, ма да су рас ко ли у Цр кви у ин те ре су пар ти је, пар ти ја у прин ци пу оста је 
не при ја тељ сва ке ре ли ги је и до кра ја ће се бо ри ти про тив свих њих.289

Охра бре ни па три јар хо вом смр ћу, об но вљен ци су уочи свог дру гог са бо-
ра, ко ји је тре ба ло да се одр жи у је сен 1925, по че ли да пред у зи ма ју енер гич не 
по ку ша је ка ко би оства ри ли је дин ство са па три ја шиј ском Цр квом. Њи хо ве по-
ку ша је дик ти ра ле су со вјет ске вла сти, ко је су хте ле да на сва ки на чин при ну де 
ар хи је ре је на ује ди ње ње са об но вљен ци ма. Ми тро по лит Пе тар се ме ђу тим, по 
ре чи ма ко му ни ста, по ка зао као „тврд орах” – ка мен о ко ји су уза луд уда ра ла 
вра та адо ва. Он је од би јао све ини ци ја ти ве за ује ди ње ње са об но вљен ци ма. 

У сво јој по сла ни ци да ти ра ној 28. ју ла 1925. ми тро по лит се, на кон про те-
ста про тив сек та шке и уни јат ске про па ган де ко ја од вла чи па жњу Цр кве од 
ње не глав не бор бе про тив ате и зма, до ти че и об но вљен ства:

„У да на шње вре ме та ко зва ни об но вљен ци све ви ше и ви ше го во ре о сје-
ди ње њу са на ма. Они са зи ва ју ску по ве по гра до ви ма и се ли ма, по зи ва ју ћи 
пра во слав но све штен ство и на род, ра ди за јед нич ког раз ма тра ња пи та ња о 
сје ди ње њу са на ма, а ра ди при пре ме свог но вог ла жног са бо ра ко ји на ја вљу ју 
за је сен ове го ди не. Али тре ба да се зна, да су по ка нон ским пра ви ли ма Ва се-
љен ске Цр кве сви та кви са мо вољ но ор га ни зо ва ни са бо ри, као и онај Жи ве 
цр кве из 1923. – не за ко ни ти. За то ка нон ска пра ви ла за бра њу ју пра во слав ним 
хри шћа ни ма да им при су ству ју, а тим пре да би ра ју сво је пред став ни ке за 
пред сто је ћи скуп. У скла ду са два де се тим пра ви лом Ан ти о хиј ског са бо ра 
'ни ко ме не ка не бу де до зво ље но да сам од се бе са зи ва са бо ре, без оних епи-
ско па ко ји ма су по ве ре не ми тро по ли је'. У све тој Цр кви Бо жи јој за ко ни то је и 
ка нон ски са мо оно што је бла го сло ви ла Бо го у ста но вље на Цр кве на власт, ко ја 
се пре јем стве но чу ва од апо стол ских вре ме на. Све пак са мо вољ но, све што су 
об но вљен ци ра ди ли без при стан ка у Бо гу по чи ну лог нај све ти јег па три јар ха, и 
све што се са да ра ди без на шег бла го сло ва, као чу ва ра па три јар шиј ског тро на 
ко ји де лу је у је дин ству са чи та вом за ко ни том цр кве ном је рар хи јом – све то 
пре ма ка но ни ма све те Цр кве ни је пу но ва жно (апо стол ска пра ви ла 34, 39.), 
јер је истин ска Цр ква јед на и је ди на у ко јој пре би ва бла го дат Све све тог Ду ха: 

289 D.  P ospielovsky, Th e Russia n Church  u nder the Soviet Regime, op. cit.,  p . 91, note.
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не мо гу би ти две Цр кве и две бла го да ти. Јед но те ло, је дан Дух, као што сте 
и по зва ни у јед ну на ду зва ња сво је га; је дан Го спод, јед на ве ра, јед но кр ште ње, 
је дан Бог и Отац сви ју (Еф. 4,4-6).

Та ко зва ни об но вљен ци не би тре ба ло да го во ре о по нов ном сје ди ње њу 
са Пра во слав ном Цр квом све док не по ка жу искре но по ка ја ње због сво јих 
за блу да. Глав не њи хо ве за блу де са сто је се у то ме што су, од сту пив ши са мо-
вољ но од за ко ни те је рар хи је и ње не гла ве, Нај све ти јег па три јар ха, по ку ша ли 
да об но ве Цр кву Хри сто ву са мо вољ ним уче њем (Жи ва цр ква, бр. 1,11): они 
су из о кре ну ли Цр кве на пра ви ла уста но вље на на Ва се љен ским са бо ри ма 
(од ред бе ла жног са бо ра од 4. ма ја 1923); они су од ба ци ли власт па три јар ха 
са бор но уста но вље ну и при зна ту од стра не свих Ис точ них пра во слав них па-
три ја ра ха, тј. од ба ци ли су оно што је при зна ло чи та во Пра во сла вље, а осим 
то га, ње га (па три јар ха) су осу ди ли на сво ме са бо ру; про тив но пра ви ли ма 
све тих Апо сто ла, Ва се љен ских са бо ра и све тих Ота ца (Апо стол ска пра ви ла 
17,18; пра ви ла Ше стог Ва сељн ског са бо ра 3,12,14; 12. пра ви ло све тог Ва си ли ја 
Ве ли ког), они до пу шта ју епи ско пи ма да бу ду же ње ни и кли ри ци ма да бу ду 
дру го брач ни, тј. на ру ша ва ју оно што сва ва се љен ска Цр ква сма тра за свој 
за кон и што мо же да из ме ни са мо Ва се љен ски са бор.

При са је ди ње ње тзв. об но вље на ца све тој Пра во слав ној Цр кви мо гу ће је 
са мо под усло вом да се сва ки од њих по на о соб од рек не сво јих за блу да и при-
не се јав но по ка ја ње због свог от па да ња од Цр кве. И ми не пре ста но мо ли мо 
Го спо да да вра ти за блу де ле у кри ло све те Пра во слав не Цр кве”.290

По сла ни ца је има ла отре жњу ју ће и окре пљу ју ће деј ство на мно ге кли-
ри ке ко ји су се ко ле ба ли. Чак је и об но вљен ски „Ве сник Све ште ног Си но да” 
био при ну ђен да при зна: „Од мах по из ла ску Пе тро ве по сла ни це, хра брост 
'ле ви ча ра' ме ђу Ти хо нов ци ма је иш че зла”. На сво ме об но вљен ском са бо ру 
„ми тро по лит-је ван ђе лист” Ва ве ден ски јав но је оп ту жио ми тро по ли та Пе тра 
за уме ша ност у за ве ру мо нар хи стич ке еми гра ци је. Као до каз за сво је оп ту жбе 
на чи нио је очи то кри во тво ре ну при ја ву, ко ју је на вод но на пи сао об но вљен-
ски „епи скоп” Ни ко лај Ла ти но а ме рич ки.291 

Бољ ше ви ци су без окле ва ња пру жи ли по др шку об но вљен ци ма у њи хо вој 
бор би про тив Пе тра. Та ко Са ве љев пи ше: „Пр во га но вем бра 1925. Ја ро слав-
ски, Сквор цев-Сте па нов и Мен жин ски раз мо три ли су из ве штај Туч ко ва 'О 
да љој по ли ти ци у ве зи са Ти хо но вом смр ћу'. Да та је оп шта на ред ба ГПУ да 
убр за спро во ђе ње рас ко ла ко ји је био пла ни ран ме ђу Ти хо но вим при ста ли-
ца ма. На кон крет не ме ре би ло је ука за но са мак си мал ном отво ре но шћу: 'У 
290 Gubonin, op. cit.,  p p. 418-421. 
291 Gubonin, op. cit. ,  pp. 744-745.
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ци љу по др шке гру пи ко ја сто ји у опо зи ци ји Пе тру, об ја ви ти у Из ве стји ма 
низ чла на ка ко ји ком про ми ту ју Пе тра, уз ко ри шће ње ма те ри ја ла са не дав но 
за вр ше ног об но вљен ског са бо ра'. Цен зу ра и ре дак ту ра чла на ка би ла је по ве ре-
на пар тиј ском фи ло со фу Сквор це ву-Сте па но ву. Ње му су по ма га ли Кра си ков 
(Нар ко мјуст) и Туч ков (ОГ ПУ). Ова трој ка тре ба ло је да цен зу ри ше де кла ра-
ци ју про тив Пе тра ко ју је при пре ма ла ан ти-ти хо нов ска гру па. Исто вре ме но 
са об ја вљи ва њем про во ка тив них чла на ка про тив чу ва ра па три јар шиј ског 
тро на у Из ве стји ма, ан ти ре ли ги о зна ко ми си ја по ру чи ла је ОГ ПУ да от поч не 
са ис тра гом про тив Пе тра”.292

У ме ђу вре ме ну Туч ков је от по чео пре го во ре са Пе тром у ве зи са „ле га-
ли за ци јом” Цр кве. Та „ле га ли за ци ја” обе ћа ва ла је да ће олак ша ти бес прав ни 
по ло жај Цр кве, али под сле де ћим усло ви ма:

1) об ја вљи ва ње де кла ра ци је од ре ђе ног са др жа ја;
2) ис кљу чи ва ње из ре до ва епи ско па та оних ко ји ни су по во љи властима;
3) осу да за гра нич них ар хи је ре ја;
4) уче шће вла де, у ли цу Туч ко ва, у бу ду ћим ак тив но сти ма Цр кве.293

Ме ђу тим, ми тро по лит Пе тар је од био да при хва ти те усло ве, а та ко ђе је 
од био да пот пи ше текст де кла ра ци је ко ју му је по ну дио Туч ков. Он је оста јао 
ка мен спо ти ца ња ате и сти ма у оства ре њу њи хо вих пла но ва о пре у зи ма њу 
кон тро ле над Цр квом. Јер, као што је јед ном ре као Туч ко ву: „Ви сте ла жо ви. 
Не ће те да ти ни шта, осим обе ћа ња. А сад мо лим вас на пу сти те про сто ри ју, 
ми тре ба да има мо са ста нак”.

Ми тро по лит Пе тар је ве ро ват но пред ви део сво ју суд би ну. Јер 5. де цем бра 
1925. он је са ста вио те ста мент за слу чај сво је смр ти, а сле де ћег да на дру ги, 
за слу чај хап ше ња, где је ука зао на име на тро ји це за ме ни ка: ми тро по ли та 
Сер ги ја Ни же го род ског, ми тро по ли та Ми ха и ла, ег зар ха Укра ји не и ар хи е-
пи ско па Јо си фа Ро стов ског.294 Де ве тог де цем бра Ан ти-ре ли ги о зна ко ми си ја 
(тач ни је Ко ми си ја Цен трал ног ко ми те та за спро во ђе ње де кре та о одва ја њу 
Цр кве од др жа ве) одо бри ла је де лат ност ОГ ПУ на ства ра њу ме ђу соб но не при-
ја тељ ски рас по ло же них гру па ци ја у Цр кви. Они су та ко ђе од ре ди ли вре ме 
хап ше ња ми тро по ли та Пе тра. И сле де ћег да на, 10. де цем бра, он је ста вљен 
у кућ ни при твор…295

292 Savelev, op.  cit.,  pp.  199-200 .
293 Gubonin, op. c it .,  p.  402.
294 Према анонимном аутор у V  O b'yati yax Semig lav ago Zmia ( op.  ci t., p.  47) , митр ополит  П ет ар је 
на правио дв а тестамен та у  погледу с војих  з аменика.  У првом су б ил а  три и ме на кој а смо  овд е  на вели.  
У друго м с у се на ла зи ла четир и  имена:  митрополи ти  Кирил, Агата нге л, Арсен ије и Се ргије.  По што  је 
Сергије био  тек  ч етврти по  ре ду у другом тестаменту, он г а  је пре ћу тк ивао.  
295  Sav elev, o p.  cit. , p. 2 00. 
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Два на е стог де цем бра ми тро по лит Пе тар је од ве ден у уну тра шњи за твор 
у Лу бјан ки. Исто вре ме но, би ла је ухап ше на и чи та ва гру па ар хи је ре ја ко ји су 
жи ве ли у Мо скви и ко ји су, по ми шље њу ГПУ, би ли ње го ви исто ми шље ни-
ци. То су би ли ар хи е пи ско пи Ни ко лај Вла ди мир ски, Па хо ми је Чер ни гов ски, 
Про ко пи је Хер сон ски и Гу ри је Ир кут ски, као и епи ско пи Пар те ни је Ана ни-
јев ски, Да ма скин Глу хов ски, Ти хон Го мељ ски, Вар са ну фи је Кар го пољ ски и 
дру ги. Ко му ни сти су укло ни ли по след њег ка нон ског пред сто ја те ља Ру ске 
Цр кве и са да су би ли спрем ни да свог соп стве ног кан ди да та по ста ве на све-
ру ски пре стол…

Дог мат о ис ку пље њу
Го ди не 1926. у Срем ским Кар лов ци ма у Ср би ји об ја вље но је дру го из да ње 

(пр во об ја вље но 1917) де ла ми тро по ли та Ан то ни ја (Хра по виц ког) „Дог мат о 
ис ку пље њу” - по ку шај да се кон цеп ту а ли зу је тај на ис ку пље ња људ ског ро да 
од стра не Хри ста Спа си те ља са тач ке гле ди шта оштрог кон тра ста из ме ђу два 
ње го ва раз у ме ва ња, из ме ђу раз у ме ва ња тај не као чи на крај ње са стра дал не 
љу ба ви, и ју ри дич ког схва та ња пре ма ко ме је на ше спа се ње са вр ше но кроз 
за до во ље ње Бо жан ске прав де. Ми тро по лит Ан то ни је је ју ри дич ко схва та ње 
од ба цио као „схо ла стич ко” и, уоп ште узев, аспект прав де у овој тај ни ока рак-
те ри сао као „се кун дар ни” у од но су на њен истин ски зна чај као ак та љу ба ви. 
„Дог мат о ис ку пље њу” ни је пред ста вљао ње гов је ди ни на пад на ју ри дич ку 
те о ри ју: по што је та те о ри ја би ла из ра же на у стан дард ном Ка ти хи зи су Ру ске 
Цр кве ко ји је на пи сао ми тро по лит Фи ла рет Мо сков ски, ми тро по лит Ан то-
ни је је 1924. го ди не из дао соп стве ни Ка ти хи зис, ко ји је оду ше вље но одо брен 
од стра не ми тро по ли та Евло ги ја Па ри ског, по то њег твор ца „евло ги јан ског” 
рас ко ла: „на пу шта ње схо ла сти ци зма и но во, али исто вре ме но ста ро све то о тач-
ко ра све тља ва ње пра во слав ног уче ња са да је ви ше вред но не го икад и тре ба 
од мах да бу де уве де но као уџ бе ник у на ше ру ске обра зов не ин сти ту ци је. То 
је ве лик и ди ван дар и ђа ци ма и на став ни ци ма”.

Са слу шав ши ми шље ње ми тро по ли та Евло ги ја, Ар хи је реј ски Си нод Ру-
ске Пра во слав не За гра нич не Цр кве је у од су ству ње го вог ви со ко пре о све штен-
ства ми тро по ли та Ан то ни ја сво јим ука зом од 27. фе бру а ра / 12. мар та 1925. 
од лу чио: „У пот пу но сти де ле ћи ми шље ње ње го вог ви со ко пре о све штен ства 
ми тро по ли та Евло ги ја и при хва та ју ћи као ствар прин ци па нео п ход ност да 
пре по ру чи Ка ти хи зис ми тро по ли та Ан то ни ја као уџ бе ник за обра зов не уста-
но ве, Ар хи је реј ски Си нод на ла зи за по себ но ко ри сно да пр во пре да по ме ну ти 
Ка ти хи зис на ис пи ти ва ње  и пре глед чла ну Си но да, пре о све ће ном епи ско пу 
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Га ври лу, јер Ар хи је реј ски Си нод ра ди ве ћег ауто ри те та сво је од лу ке тре ба 
да се осло ни на до бро за сно ван кри тич ки пре глед”.296

Епи скоп Га ври ло је био ве о ма за до во љан Ка ти хи зи сом и ме сец да на 
ка сни је, 27. мар та / 9. апри ла 1925, Ар хи је реј ски Си нод је у од су ству сво га 
пред сед ни ка, ми тро по ли та Ан то ни ја од лу чио: „1. Да одо бри Ка ти хи зис ње го-
вог ви со ко пре о све штен ства ми тро по ли та Ан то ни ја за упо тре бу као уџ бе ник 
у ру ским обра зов ним уста но ва ма у ино стран ству… 2. Да пре по ру чи за ме ну 
Ка ти хи зи са ми тро по ли та Фи ла ре та у обра зов ним уста но ва ма у ино стран ству 
по ме ну тим Ка ти хи зи сом као кра ћим и лак шим за усва ја ње”.297

Ипак, си нод ска од лу ка иза зва ла је оштре кри ти ке ар хи е пи ско па Те о фа на 
Пол тав ског и ње го вог ви ка ра, епи ско па Се ра фи ма Лу бен ског. Ар хи е пи скоп 
Те о фан је сма трао да ју ри дич ко схва та ње тај не ко је је из нео ми тро по лит 
Фи ла рет ни на ко ји на чин ни је је ре тич ко, ни ти је из би ло ког раз ло га не спо-
ји во са схва та њем ис ку пље ња као ак та љу ба ви. Ипак, ми тро по лит Ан то ни је 
је лич но, у из ве шта ју Си но ду од 9/22. апри ла 1926. на пи сао: „У пред го во ру 
за Ка ти хи зис на пи сао сам: 'Об ја вљу ју ћи свој рад, ја ни ка ко ни сам же лео да 
он у пот пу но сти за ме ни Ка ти хи зис ми тро по ли та Фи ла ре та у шко ла ма, али 
ни сам имао ни шта про тив иде је да овај или онај учи тељ ве ро на у ке по не кад 
у сво ме ту ма че њу дог ма та ко ри сти мо ја раз ми шља ња и бе ле шке о Све том 
Пи сму и Све том Пре да њу, ка ко би се по пу ни ле пра зни не ко је по сто је у уџ-
бе ни ку ве ро на у ке у по гле ду раз ли чи тих пи та ња ве ре, од ко јих су се мно га 
по ја ви ла у вре ме на кон смр ти ауто ра'”.298 Ми тро по лит Ан то ни је је оти шао и 
да ље, па је ре као ка ко он не ма ни шта про тив од лу ке од 27. мар та / 9. апри ла 
1925, али „у по гле ду чи ње ни це да је та од лу ка иза зва ла збу ње ност и пре пир-
ке на не ким ме сти ма”, да он ни је же лео да та од лу ка по ста не зва нич на, јер 
„за ме на уџ бе ни ка од та кве ва жно сти као што је ка ти хи зис, тре ба да бу де у 
над ле жно сти ор га на нај ви ше Цр кве не вла сти у Ру си ји”.

Си нод је ме ђу тим био дру га чи јег ми шље ња. Раз ма тра ју ћи при го во ре 
на ста во ве ми тро по ли та Ан то ни ја и из ве штај са мог ми тро по ли та Ан то ни ја, 
за кљу че но је да се „у Ка ти хи зи су ми тро по ли та Ан то ни ја не ви де не сла га ња 
са уче њем Цр кве на ко ја су ука за ли њи хо ва пре о све штен ства ар хи е пи скоп 
Те о фан и епи скоп Се ра фим, те (Си нод) на ла зи да не ма осно ва за опо зи ва ње 
си нод ске од лу ке од 27. мар та / 9. апри ла 1925”.299

За тим су дво ји ца ди си дент ских епи ско па (обо ји ца су жи ве ли у Бу гар-
ској) из да ли сле де ћу из ја ву: „Из ко пи ја две од лу ке Си но да од 9/22. апри ла 
296  Прото кол Заседања Архи јерејског Синода Руске Заграничне Цркве  о д  9/22. априла 1 9 26.  
297 Исто. 
298 Исто.
299 Исто. 
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1926. ко је су нам по сла те из си нод ске кан це ла ри је, ви ди се да ни у јед ној од 
њих Си нод ни је дао осно ва за опо зи ва ње си нод ске од лу ке од 27. мар та / 9. 
апри ла 1925. о за ме ни Ка ти хи зи са ми тро по ли та Фи ла ре та у свој ству уџ бе-
ни ка Ка ти хи зи сом ми тро по ли та Ан то ни ја; дру гом пак од лу ком ре ше но је да 
ће се узе ти у раз ма тра ње и из вр ше ње ми шље ње ми тро по ли та Ан то ни ја – то 
јест, да је нео п ход но да се по ме ну та од лу ка опо зо ве и да се ре ше ње о за ме ни 
Ка ти хи зи са пре пу сти нај ви шем ор га ну вла сти Цр кве у Ру си ји.

Да и не спо ми ње мо ме ђу соб ну кон тра дик тор ност по ме ну те две од лу ке, 
ми сли мо да је у тој ства ри нео п ход на пот пу но ја сно ћа, јер је у пи та њу цр кве но 
уче ње. На осно ву сле де ћих чи ње ни ца ми сма тра мо да ни за Си нод, па чак ни 
за За гра нич ни Ар хи је реј ски Са бор, ни је до пу сти во да Ка ти хи зис ми тро по ли-
та Фи ла ре та за ме ни Ка ти хи зи сом ми тро по ли та Ан то ни ја: 

1. Од лу ка Све ру ске Цр кве не вла сти по пи та њу при хва та ња Ка ти хи зи са 
ми тро по ли та Фи ла ре та као ру ко вод ства у уче њу не мо же би ти огра ни-
че на од стра не ни же или при вре ме не вла сти ка кву пред ста вља За гра-
нич ни Ар хи је реј ски Са бор, ко ји је на стао због про бле ма у Ру си ји.

2. Не ма екс трем них усло ва ко ји би нас при си ли ли да из вр ши мо по ме ну-
ту за ме ну. 

3. При хва та ње ка ти хи зи са, и на тај на чин ње го во уз ди за ње го то во до 
сим во ла Пра во сла вља, под ра зу ме ва при хва та ње су до ва ко ји се ти чу 
дог мат ских пи та ња до так ну тих у ње му, што зах те ва јед но ду шну од лу-
ку по ме сног Са бо ра ко ји би их ис пи тао. Но, та јед но ду шност у да том 
слу ча ју не по сто ји чак ни у окви ру та ко ма лог Ар хи је реј ског Са бо ра 
ка кав пред ста вља За гра нич ни Са бор.

4. Сма тра мо да је уче ње Цр кве ис прав но из ра же но у де ли ма Све тих 
Ота ца, те сто га ни јед но уче ње ко је ни је у скла ду са па три стич ком 
тра ди ци јом не мо же би ти узе то као та чан из раз уче ња пра во слав не 
Цр кве. У на шем из ве шта ју по ка за ли смо да уче ње ми тро по ли та Ан то-
ни ја из ра же но у Ка ти хи зи су не са мо да ни је у скла ду са уче њем Све тих 
Ота ца, не го му је чак и про тив но.

На осно ву го ре ре че ног, ми тра жи мо од Са бо ра да уки не од лу ку Си но да 
ко јом се одо бра ва Ка ти хи зис ми тро по ли та Ан то ни ја као уџ бе ник и да се та 
ствар пре пу сти над ле жном цр кве ном ор га ну у Ру си ји, ка ко је пред ло жио и 
сам ми тро по лит Ан то ни је.

Али ако Са бор не уки не од лу ку Си но да о одо бра ва њу Ка ти хи зи са ми-
тро по ли та Ан то ни ја у свој ству уџ бе ни ка, и ако бу де сма трао да има пра во 
да су штин ски раз мо три то пи та ње, он да зах те ва мо да наш из ве штај бу де 
са слу шан и да уђе у за пи сник, као и да се наш про тест об ја ви у Цр кве ним 
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Но во сти ма – као про тест ка ко про тив пот пу но не по треб не ре ви зи је од лу ке 
Све ру ске Цр кве не вла сти, та ко и про тив одо бра ва ња уче ња ве ре из ло же ног 
у Ка ти хи зи су ми тро по ли та Ан то ни ја као уче ња ко је ни је у скла ду са уче њем 
Цр кве из ра же ним у де ли ма Све тих Ота ца. 

Ми смо на овај про тест под стак ну ти на шом све шћу о од го вор но сти пред 
Цр квом за очу ва ње пра во слав ног уче ња, због за кле тве да те на хи ро то ни ји и 
на ше ду бо ке убе ђе но сти да смо у пра ву”.300

Ни су са мо дво ји ца ар хи је ре ја  при го во ри ла по гле ди ма ми тро по ли та 
Ан то ни ја на Ис ку пље ње. Од мах на кон об ја вљи ва ња Дог ма та о Ис ку пље њу 
1926. го ди не, је дан пред став ник Срп ске Пра во слав не Цр кве је пи сао о то ме у 
зва нич ном гла си лу те Цр кве: „Ка да се ми тро по лит Ан то ни је до ти че на уч но-
бо го слов ског при ка за и об ја шње ња дог ма та, он да то чи ни или не до вољ но об-
у хват но, или не мо же да одо ли ис ку ше њу мо дер ни зма, од но сно оду ше вље њу 
њи ме. Об ја шње ње дог ма та о Ис ку пље њу, ко је је аутор по ну дио у сво ме де лу, 
отво ре но ра за ра уче ње о овој исти ни ко је је вер но чу ва ла Пра во слав на Цр-
ква, а са њом и хри шћан ска ве ра као та ква, јер исти на о Ис ку пље њу, за јед но 
са исти ном о ова пло ће њу Хри сто вом пред ста вља њен те мељ и су шти ну”.

На овом ме сту уред ник је до дао: „Ипак, нео п ход но је да при зна мо да је 
ве о ма те шко ана ли зи ра ти ово де ло, јер у ње му не ма мно го де фи ни ци ја и ја-
сних кон це па та, прем да има до ста оп шир них из ла га ња ко ја за кла ња ју пој мо ве 
или ни шта не го во ре; у ње му не ма ло гич ке по ве за но сти, ни ти би ло ка квог 
стрикт но на уч ног при сту па, ни ти си сте мат ског је дин ства”.301

То да су ове кри ти ке по го ди ле ми тро по ли та Ан то ни ја, по ка зу је пи смо 
ко је је он упу тио 26. ма ја 1926. још јед ном сво ме кри ти ча ру, је ро мо на ху Те о-
фа ну (ка сни је је рос хи мо на ху Те о до си ју), ру ском бо го сло ву ко ји је жи вео на 
Све тој го ри, на Ка ру љи, у ко ме ка же: „Очи глед но је да сте ви за јед но са ва шим 
име ња ком (ар хи е пи ско пом Те о фа ном) па ли у ду хов ну пре лест”.302

Ов де је усле ди ла не ка вр ста пат по зи ци је. С јед не стра не, Си нод ни је 
опо звао ни јед ну од сво јих од лу ка. Са дру ге стра не, Ка ти хи зис ми тро по ли та 
Ан то ни ја ни је за ме нио Ка ти хи зис ми тро по ли та Фи ла ре та. Ипак, у пи сми ма 
оцу Те о до си ју ми тро по лит Ан то ни је је и да ље по ка зи вао су штин ско не сла-
га ње „са ју ри дич ком те о ри јом Ан сел ма и Аквин ског, ко ју су у пот пу но сти 
при хва ти ли П(етар) Мо ги ла и ми тро по лит Фи ла рет”.303 Опет је пи сао: „Не 

300 Declaration to the Hi erarc hical C ou ncil of th e  Russian Ch urch A bro ad of Archbishop Th  e ophan  o f  P olt ava 
a n d  Bishop  Se raphim of Lubny.
301 Архив а архиеп ископа  Те офа на  Полта в ског, зап. Књ. Г-1.; Гласник Српске патријаршије, Београд 
19 26, N II (1/14 .  ј ун ), ст р.  16 8- 174 (10 -34).
302 Th  e  Letters of H is  Bea titude Metrop olitan Anthony (Khrapovitsk y), Jordanville, 1998, letter № 31 , p. 169 (Р).
303 Letters, op. cit.,  №  83 , p. 2 35 .
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тре ба од мах да се окре ће мо Пе тру Мо ги ли, Фи ла ре ту и Ма ка ри ју: они ће 
оста ти пред мет ин те ре со ва ња исто ри ча ра”.304 Да кле, те шко је не сло жи ти 
се са ми шље њем ар хи е пи ско па Те о фа на, да се ми тро по лит Ан то ни је ни је 
од ре као сво јих по гле да на Ис ку пље ње, не го се са мо уз др жа вао од ур ги ра ња 
да они бу ду зва нич но при хва ће ни од стра не Си но да. Ка ко је пи сао 16/29. 
фе бру а ра 1932: „Под ути ца јем учи ње них при го во ра (про тив ње го вог ра да), 
ми тро по лит Ан то ни је је био спре ман да по ву че свој Ка ти хи зис, ко ји је увео 
у школ ску упо тре бу уме сто ка ти хи зи са ми тро по ли та Фи ла ре та. Али, ка ко 
се ка сни је по ка за ло, он је то учи нио не ис кре но, и са из у зет ном упор но шћу 
на ста вио је да ши ри сво је не пра во слав но уче ње о Ис ку пље њу и мно га дру га 
не пра во слав на уче ња са др жа на у ње го вом Ка ти хи зи су”.305

На кон што је ар хи е пи скоп Те о фан 1931. го ди не оти шао да жи ви као пу-
сти њак у Фран цу ској, де ба та је за мр ла. Очи глед но су се обе стра не пла ши ле 
да би по ку шај ко нач ног ре ше ња про бле ма мо гао да до ве де до рас ко ла, у вре ме 
ка да је За гра нич ној Цр ква већ пре тио не је дан рас кол. Ипак, го ди не 1974. 
пи та ње је по но во по кре нуо по зна ти аме рич ки је ро мо нах отац Се ра фим Ро-
уз, ко ји је стао на стра ну ар хи е пи ско па Те о фа на306, и оно до да на шњег да на 
пред ста вља пред мет ин тен зив не де ба те у мно гим зе мља ма.307

Гре шка ми тро по ли та Ан то ни ја са сто ја ла се у чи ње ни ци да је он спу та-
вао прав ду Бо жи ју и та ко по ку ша вао, у ра ци о на ли стич ком и пи је ти стич ком 
ма ни ру, да је одво ји од Ње го ве љу ба ви, при пи су ју ћи љу ба ви при мар ну уло гу 
у де лу ис ку пље ња, чи ме је прав ду ста вио у дру ги план, као „се кун дар ни, уз-
гред ни аспект” ис ку пље ња.

Пр во, он се про ти вио пра вич но сти ка зне за пр во бит ни грех. Сма трао је 
да је не пра вед но да људ ски род тре ба да стра да као ре зул тат Ада мо вог гре ха. 
Та ко је пред ло жио „ра ци о нал но” ре ше ње: да љу ди стра да ју због сво је на сле-
ђе не гре шне при ро де – не због Ада мо вог гре ха, не го због сво јих соп стве них 
гре хо ва – или, пре ци зни је, за то што би са гре ши ли на исти на чин као и Адам 
да су се на шли у ис тој си ту а ци ји. Али ово је у су прот но сти са ја сним све до-
че њем Све тог Пи сма и све тих Ота ца, са пре да њем Цр кве о кр ште њу де це 
„ра ди опра шта ња гре хо ва”, са чи ње ни цом да су сви љу ди пре За ко на умр ли 

304 Let te r s,  op . cit . ,  № 91, p. 2 44. 
305 Р укописн а белешка арх ие пископ а Теофана, из  личног  ар хива аутора .
306 Отац  Се рафим Р о уз, у: Fr .  Michael Pom azansky, O rthodox  Dog matic Th eology , P latina: St. Herman 
of  Al ask a  Brotherhood, 19 94, Appe ndix  IV: On the New Interpreta tio n of t he  Dogm a o f  Re dempt io n,  pp. 
 400-410 .
307 За одбра ну ставова  митропо лита  Антонија  види пре дг овор за књигу Th e Dogma of  Red emption , 
M on tr eal: Monastery Press, 1974, као и интернет презентацију на:                http://deltard.org/hocna/defense.htm.  За 
оповргав ањ е види:  ht t p:/ /uk. ge o cit ies.com/guildfordia n2002/P olemics /D ogmaOfRe demption Eng lish. htm
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иако им ни је при пи сан грех, и чи ње ни цом да је Мај ка Бо жи ја, кроз ко ју је 
по ни штен Евин грех успе шним одо ле ва њем лич ном гре ху, ипак ро ђе на са 
пр во бит ним гре хом. Осим то га, то уни шта ва са вр ше ну си ме три ју из ме ђу 
ста рог и но вог Ада ма: ако кроз те ле сно ро ђе ње не на сле ђу је мо пр во бит ни 
грех од ста рог Ада ма, он да не до би ја мо ни ис ку пље ње од но вог Ада ма кроз 
ду хов но ро ђе ње.

Дру го, он се про ти вио пра вич но сти Кр ста. Сма трао је да је не пра вед но 
да Хри сто вом смр ћу на Кр сту, као жр твом уми ло сти вље ња, гре си свих љу ди 
тре ба да бу ду из бри са ни без тра га. Пред ло жио је „ра зум но” ре ше ње: да гре си 
свих љу ди ни су из бри са ни уми ло сти вљу ју ћом жр твом, да ни су из бри са ни 
смр ћу Хри сто вом на Гол го ти, не го ти ме што су у ср ци ма вер них пре пла вље ни 
„ре во лу ци о нар ном, го то во не за др жи вом” си лом Ње го ве са стра дал не љу ба ви 
у Гет си ман ском вр ту. Али то је у су прот но сти са ја сним све до че њем Све тог 
Пи сма и све тих Ота ца, са пре да њем Цр кве кроз при че шћи ва ње вер них Те лом 
и Кр вљу Хри сто вом као жр тве ном да ру за грех, „ра ди от пу ште ња гре хо ва”, 
и са чи ње ни цом да са мо стра да ња Хри сто ва, без Ње го ве смр ти, ни су мо гла 
да нас спа су, да је смрт мо гла да бу де уни ште на са мо смр ћу Хри сто вом и да 
је Но ви За вет мо гао да бу де пот пи сан са мо кр вљу ко ја прет по ста вља смрт 
За ве то дав ца. Осим то га, ту се ме ша де ло Хри ста и Ду ха Све то га у на шем 
ис ку пље њу: де ло Хри сто во у на шем оправ да ва њу ло гич ки и хро но ло шки 
прет хо ди де лу Ду ха Све то га у на шем осве ће њу. 

Успон ми тро по ли та Сер ги ја
До га ђа ји ко ји су усле ди ли на кон хап ше ња и за тва ра ња ми тро по ли та Пе тра 

ни су са свим ја сни. Зна мо да је бор ба за власт во ђе на из ме ђу две гру пе епи ско-
па, пред во ђе них ар хи е пи ско пом Гри го ри јем Је ка те рин бур шким (Свер дловск) 
са јед не стра не, и ми тро по ли том Сер ги јем Ни жње-Нов го род ским (Гор ки) са 
дру ге, и да је ту бор бу на кра ју до био Сер ги је. Обич но се сма тра да су Гри го ри-
јев ци би ли аген ти ате и стич ких вла сти и да је Сер ги је осу је тио њи хо ву за ве ру. 
За пра во, мо гу ће је да су вла сти ко ри сти ле обе гру пе, јед ну про тив дру ге, и да 
су би ле спрем не да по здра ве би ло ко ји ис ход бор бе, ко ји би обез бе дио да на 
че ло Цр кве до ђе не ко по пу стљи ви ји од ми тро по ли та Пе тра.

Нај ве ро ват ни ја схе ма да љих до га ђа ја из гле да ла је от при ли ке ова ко.308 
Че тр на е стог де цем бра ми тро по лит Сер ги је, ма да у то вре ме ни је мо гао да 

308 С хи-еписко п Пет ар  (Ла дигин ), који је касн ије пост ао  ј едан од вођ а Кат акомбн е  Цр кве, и ма о 
је с асвим дру гачији  ст ав, ко ј и ј асно оптужује  С ерги ја . Види:   „K rat koe o pisanie bi ografi i  men yi a 
nedostojnago skhiepiskopa Petra Ladygina” Tserkovnaia Zhi zn ',  NN 7-8,  J uly-August, 1985 , p p. 152- 53 (Р). 
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на пу сти Ни жњи Нов го род, из ја вио је да он, пре ма ин струк ци ји ми тро по ли та 
Пе тра, пре у зи ма упра вља ње Цр квом. Ипак, ГПУ му је за бра ни ла да до ђе у Мо-
скву, а 22. де цем бра 1925. у Дон ском ма на сти ру са ста ла се гру па од 9 епи ско па 
пред во ђе них ар хи е пи ско пом Гри го ри јем. Гри го ри јев ци су да ли кра так при каз 
на сле ђи ва ња вла сти пр во је рар ха од 1917, а за тим су по пи та њу ми тро по ли та 
Пе тра из ја ви ли: „Го спо ду ни је би ло угод но да бла го сло ви рад овог је рар ха. 
То ком ње го вог упра вља ња не ре ди и не сре ће са мо су се про ду бљи ва ли у све-
тој Цр кви… Услед то га ми… смо од лу чи ли да иза бе ре мо При вре ме ни Ви ши 
Цр кве ни Са вет ко ји ће оба вља ти те ку ће по сло ве Ру ске Пра во слав не Цр кве 
и при пре ма ти ка нон ски ис пра ван Са бор… По ред то га, ми смо чвр сто од лу-
чи ли да не ула зи мо у би ло ка кве од но се или оп ште ње са об но вљен ци ма и 
об но вљен ством у би ло ком об ли ку… Уме сто то га, сма тра мо за сво ју ду жност 
да по све до чи мо на шу пот пу ну за ко ни ту по слу шност вла сти ма, оли че ним у 
Вла ди СССР-а, и на шу ве ру у њи хо ву до бру во љу и чи сте на ме ре у по гле ду 
слу же ња до бро би ти на ро да. За уз врат тра жи мо од њих да ве ру ју у на шу ло-
јал ност и спрем ност да слу жи мо до бро би ти истог тог на ро да…”309

Овај па ра граф ја сно от кри ва про со вјет ску ори јен та ци ју гру пе. Сле де ћег 
да на они су за тра жи ли ле га ли за ци ју од стра не ГПУ, а де сет да на ка сни је, 2. 
ја ну а ра 1926, до би ли су је. Сед мог ја ну а ра у ча со пи су „Из ве сти ја” об ја вљен је 
ин тер вју са ар хи е пи ско пом Гри го ри јем ко ји се вла сти ма за хва лио на то ме.

Че тр на е стог ја ну а ра ми тро по лит Сер ги је је пи сао ар хи е пи ско пу Гри го-
ри ју, зах те ва ју ћи об ја шње ње по во дом ње го ве узур па ци је вла сти. Гри го ри је је 
22. ја ну а ра од го во рио да они при зна ју пра ва тро ји це чу ва ра па три јар шиј ског 
тро на, али ка да је Сер ги је у пи та њу „на ма ни је по зна та са бор на од лу ка о ва ма, 
а сма тра мо да пре да ја цр кве не ад ми ни стра ци је и вла сти на осно ву при ват ног 
пи сма не од го ва ра ду ху и сло ву све тих ка но на”.310 Ово је би ла са свим оправ да-
на при мед ба, ко ју је ка сни је из но си ло не ко ли ко ка та комб них епи ско па. Али 
Сер ги је је 29. ја ну а ра пи сао по но во, оп ту жив ши Гри го ри ја и ар хи је ре је ко ји 
су би ли са њим, за бра нив ши им све ште но слу же ње и про гла сив ши не ва же ћим 
сва њи хо ва ру ко по ло же ња, по ста вље ња, на гра де, итд. из вр ше на по чев од 22. 
де цем бра. Исто га да на три гри го ри јев ска епи ско па пи са ла су ми тро по ли ту 
Пе тру, из ја вљу ју ћи да у вре ме сво га де цем бар ског ску па ни су зна ли да је он 
сво ја пра ва пре дао Сер ги ју, па су га мо ли ли да бла го сло ви њи хо во упра вља-
ње. Сло бо дан при ступ Гри го ри је ва ца ми тро по ли ту Пе тру у том пе ри о ду и 
чи ње ни ца да Сер ги ју у по чет ку ни је би ло до пу ште но да до пу ту је у Мо скву, 

309 Protoprie st Vladi sl av Tsypin, Russ k aia Tserkov', 1925-1938, Moscow: Mon as tery of the Meeting of the 
Lo rd, 1999, p. 33. 
310 Gubonin,  o p.  ci t., p.  429.
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по ка зу ју да је ГПУ, ма да ни је би ла про тив Сер ги ја, ипак нај пре по др жа ла 
Гри го ри јев це, као сво ју глав ну на ду за по де лу Цр кве.311

Гри го ри јев ци су 1. фе бру а ра са ми тро по ли том Пе тром у за тво ру оба ви ли 
раз го вор и том при ли ком су од ње га за тра жи ли да по ни шти пра ва Сер ги ја као 
сво га за ме ни ка, услед Сер ги је ве не мо гућ но сти да до ђе из Ни жњег у Мо скву, 
за тим да од ба ци и дру ге за ме ни ке, Ми ха и ла Ки јев ског и Јо си фа Ро стов ског, 
те да упра вља ње Цр квом пре да њи ма. Пла ше ћи се анар хи је у Цр кви, ми тро по-
лит Пе тар је у не ким аспек ти ма бла го сло вио по ду хват Гри го ри је ва ца. Ипак, 
уме сто гри го ри јев ског си но да он је за упра вља ње сва ко днев ним Цр кве ним по-
сло ви ма ство рио при вре ме ну „ко ле ги ју” у ко јој су уз ар хи е пи ско па Гри го ри ја 
би ли још Ар хи е пи скоп вла ди мир ски Ни ко лај (До брон ра вов) и Ар хи е пи скоп 
том ски Ди ми три је (Бе ли ков), ина че по зна ти по сво јој чвр сти ни. Гри го ри јев-
ци и Туч ков, ко ји је при су ство вао са стан ку, пре ћу та ли су чи ње ни цу да је 
Ни ко лај у за тво ру, а да Ди ми три је не мо же да до ђе у Мо скву.

Туч ков се по слу жио под ва лом: он је при стао да по зо ве Ди ми три ја из 
Том ска, чак је Пе тру и по ка зао те ле грам – али га ни ка да ни је по слао. Ка да 
је Пе тар, осе тив ши да не што ни је у ре ду, за тра жио да се у рад епи скоп ске 
ко ле ги је укљу чи и ми тро по лит Ар се ни је (Страд ниц ки), Туч ков је опет при-
стао и обе ћао да ће по сла ти Пе тров те ле грам, али те ле грам ни ово га пу та 
ни је био по слан!

Као што је по ка зао Ре гел сон, де ло ва ње ми тро по ли та Пе тра у ве зи са 
по ста вља њем за ме ни ка ни је би ло ка нон ски оправ да но (што су ис ти ца ли и 
Гри го ри јев ци) и до ве ло је до спо ро ва ко је ће ка сни је не ми ло срд но ис ко ри-
сти ти ми тро по лит Сер ги је. Глав ни је рарх не ма пра во да пре но си сву пу но ћу 
сво је вла сти на дру гог је рар ха, као да је то лич но на след ство: са мо Са бор ко ји 
пред ста вља чи та ву По ме сну цр кву има пра во да иза бе ре је рар ха ко ји ће да 
га за ме ни. То што је па три јарх Ти хон од ре дио три чу ва ра тро на пред ста вља-
ло је из у зет ну ме ру, па ипак, при ме ну те ме ре по ве рио му је – и са мим тим 
мо гао да по твр ди њен ауто ри тет – Мо сков ски са бор из 1917-1918. Ме ђу тим, 
Са бор ни је до нео ни ка кву од лу ку за слу чај смр ти или би ло ка квог дру гог 
укла ња ња та три ли ца. У та квим слу ча је ви ма па три јар шиј ска власт при вре-
ме но пре ста је и до са зи ва сле де ћег са бо ра епи ско пи са мо стал но упра вља ју 
сво јим епар хи ја ма, одр жа ва ју ћи исто вре ме но ве зе са су сед ним ар хи је ре ји ма, 
сход но па три јар хо вом Ука зу 362 од 20. но вем бра 1920.

У за шти ту ми тро по ли та Пе тра тре ба ре ћи да се он по свој при ли ци 
ни је спре мао да ми тро по ли ту Сер ги ју пре да сву пу но ћу вла сти, не го са мо 
311  Grabbe , o p. cit.,  pp. 57-58. Г ригори јевски  епископ  Борис Мо жа јски ј е  рек ао да  је  његов Сино д 
„ добио  пр ав а  на скупов е, издавачку делатност и о бр азовне институције” (Grabbe ,  op. cit., p. 61).



172

пу но моћ за сва ко днев но упра вља ње Цр кве ним ад ми ни стра тив ним ме ха ни-
змом. За пра во, он је ка сни је упра во то и ре као, у сво ме пи сму Сер ги ју од 
2. ја ну а ра 1930.312 И не са мо то, у сво јој де кла ра ци ји од 6. де цем бра 1925, 
дао је ин струк ци ју о то ме шта тре ба да се чи ни у слу ча ју ње го вог хап ше ња, 
ка да је ре као: „Не ка се мо је име, као чу ва ра па три јар шиј ског тро на, и да ље 
оба ве зно про из но си то ком бо жан ских слу жби”.313 То је би ло не што што па-
три јарх Ти хон ни је зах те вао ка да је пре дао пу но ћу сво је вла сти ми тро по ли ту 
Ага тан ге лу 1922. го ди не. То до ка зу је да ми тро по лит Пе тар ни је ис кљу чи вао 
мо гућ ност да ње гов за ме ник по ку ша да од ње га пре у зме власт, баш као што 
су об но вљен ци пре о те ли власт од па три јар ха и ње го вих за ме ни ка 1922, па 
је хтео да се оси гу ра про тив та кве мо гућ но сти.

Кри тич на раз ли ка ов де се са сто ји у то ме што чу вар па три јар шиј ског 
тро на  има, de ju re, сву власт ка нон ски иза бра ног па три јар ха и ни ко осим 
ка нон ски са зва ног Са бо ра чи та ве По ме сне Цр кве не ма пра ва да га те вла-
сти ли ши, док за ме ник чу ва ра тро на не ма та кву пу но ћу вла сти, а пра ва ко ја 
има мо ра да пре да у би ло ко је вре ме ка да са бор или чу вар па три јар шиј ског 
тро на то за тра же.

Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње: за што се ми тро по лит Пе тар у вре ме сво га 
хап ше ња ни је по звао на указ бр. 362 и об ја вио де цен тра ли за ци ју Цр кве ног 
упра вља ња?

Ве ро ват но због два ва жна раз ло га: (1) об но ва па три јар ши је би ла је јед но 
од глав них де ла Мо сков ског са бо ра из 1917-1918. и по ка за ла се као ве о ма 
по пу лар на. Ње но пот пу но уки да ње мо гло би да пред ста вља сна жан пси хо-
ло шки уда рац за ма се, ко је ни су би ле увек до вољ но обра зо ва не да би схва ти-
ле ка ко Цр ква мо же на ста ви ти да по сто ји или у цен тра ли зо ва ној (ма да не 
па пи стич кој) фор ми, као што је би ло на Ис то ку од 312. до 1917. го ди не, или 
у де цен тра ли зо ва ној фор ми, као у ка та комб ном пе ри о ду пре Кон стан ти на 
Ве ли ког и то ком ико но бо рач ких го ње ња у осмом и де ве том ве ку. (2) Об но-
вљен ци – ко ји су у очи ма ми тро по ли та Пе тра још увек пред ста вља ли глав ну 
прет њу – ни су има ли па три јар ха и њи хо ва ор га ни за ци ја, као што смо ви де ли, 
би ла је бли же си но дал ној струк ту ри Цр кве пре ре во лу ци је, ко ја је за ви си ла 
од др жа ве. Та ко је при су ство или од су ство па три јар ха или ње го вог за ме ни ка 
за не до вољ но обра зо ва ног вер ни ка пред ста вља ло глав ни знак раз ли ко ва ња 
из ме ђу истин ске Цр кве и ла жне.

Вра ти мо се са да да љем то ку до га ђа ја. Че твр тог фе бру а ра 1926. ми тро по-
лит Пе тар се раз бо лео и при мљен је у за твор ску бол ни цу. Из ме ђу Гри го ри је ва-
312 Gubonin,  op. cit., p. 677.
313 Gubon in, op. cit., p. 422.
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ца и Сер ги ја са да се по ја ча ла бор ба за кон тро лу над Цр квом. Гри го ри јев ци су 
ука зи ва ли на Сер ги је ве ве зе са Рас пу ћи ном и са Жи вом цр квом: „При зна ју ћи 
Жи ву цр кву ми тро по лит Сер ги је је узи мао уче шћа у за се да њи ма ВЦУ, при зна-
вао је за за ко ни те же ње не епи ско пе и дру го брач не све ште ни ке и бла го сло вио 
је то бе за ко ње. Осим то га, ми тро по лит Сер ги је је пру жио по др шку са бо ру 
Жи ве цр кве из 1923. и ни је при го ва рао про тив ње го вих од лу ка, те је на тај 
на чин при знао да је наш све ру ски ар хи па стир и отац, Нај све ти ји па три јарх 
Ти хон, 'од ступ ник од истин ских за ве та Хри сто вих и из дај ник Цр кве', да је ли-
шен па три јар шиј ског чи на и мо на шког зва ња. …Исти на, ми тро по лит Сер ги је 
се ка сни је по ка јао због тих сво јих ужа сних зло чи на и Цр ква му је опро сти ла, 
али то не зна чи да он тре ба да ста не на че ло упра вља ња Цр квом”.314

Све је то исти на; али ови ар гу мен ти, иако до бро за сно ва ни, ни су би ли 
до вољ но ја ки да оја ча ју по зи ци ју Гри го ри је ва ца, ко ја је би ла по ко ле ба на ка да 
је не ко ли ко њи хо вих епи ско па из ра зи ло по др шку Сер ги ју.

Ја ро слав ски, Туч ков и ОГ ПУ су већ по сти гли на пре дак у ства ра њу рас-
ко ла из ме ђу ми тро по ли та Сер ги ја и Гри го ри је ва ца. Са да су по ку ша ли да још 
ја че рас па ле ва тру рас ко ла, та ко што су пу сти ли на сло бо ду ми тро по ли та 
Ага тан ге ла, дру гог кан ди да та за ме сто чу ва ра па три јар шиј ског тро на, и убе-
ди ли га да об ја ви ка ко сту па на ду жност чу ва ра па три јар шиј ског тро на, што 
је он зва нич но и учи нио у Пер му 18. апри ла. Та ко ђе, на са стан ку у Кре мљу 
24. апри ла од лу чи ли су да „оја ча ју тре ћу ти хо нов ску је рар хи ју – При вре ме ну 
ВЦУ на че лу са ар хи е пи ско пом Гри го ри јем, као не за ви сну је ди ни цу”.315

Са мо два да на пре то га, 22. апри ла, ми тро по лит Сер ги је је пи сао ми тро-
по ли ту Пе тру у мо сков ски ГПУ, услед че га је Пе тар по ву као сво ју по др шку 
Гри го ри јев ци ма, а уз врат но пи смо ми тро по ли ту Сер ги ју пот пи сао је са „по-
кај ник Пе тар”.

Ин те ре сант но би би ло са зна ти да ли је Сер ги ју, ка да је пи сао Пе тру, 
већ би ла по зна та из ја ва ми тро по ли та Ага тан ге ла, да та че ти ри да на ра ни је. 
Је ро мо нах Да ма скин (Ор лов ски) твр ди да је Ага тан гел то са оп штио Сер ги ју 
тек не ко ли ко да на по сле.316 Но, ово све до чан ство је не ја сно. Гу бо њин да је два 
раз ли чи та да ту ма за Ага тан ге ло во пи смо Сер ги ју у ко ме му са оп шта ва о свом 
пре у зи ма њу пра ва чу ва ра па три јар шиј ског тро на: 8. и 25. април.317 Ако је та чан 
ка сни ји да тум, он да Сер ги је не мо же би ти оп ту жен да је кључ ну ин фор ма ци ју 
са крио од ми тро по ли та Пе тра. Ако је пак та чан ра ни ји да тум, он да је Сер ги је 
314 Grabbe ,  o p. cit. ,  p.  61.
315 Sa vel y ev ,  op. cit .,  p.  20 0.
316 Hieromonk  D am ascene , „ Zh iz neopi saniye  pat ria rshego  m ye sto blyustitel ia mitr opo lita Pe tra  K rut-
itskago  ( Polianskogo)”, Vestnik Russkogo Khristianskogo  D vizheniya, no. 166, III-199 2,  pp. 213-242 (Р).
317 Gubonin, op .  cit., p. 454.
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већ знао за Ага тан ге ло во пре у зи ма ње пра ва чу ва ра тро на, и ње го во пре ћут-
ки ва ње те ве о ма ва жне чи ње ни це у пи сму ми тро по ли ту Пе тру би ло је ве о ма 
сум њи во. Јер он је мо рао да зна да је ми тро по лит Ага тан гел, по по врат ку из 
про гон ства (он се на сво ју Ја ро слав ску ка те дру вра тио 27. апри ла), имао сва 
пра ва да пре у зме власт као нај ста ри ји је рарх и је ди ни чу вар тро на ко га је име-
но вао па три јарх Ти хон, а ко ји се на ла зио на сло бо ди. У све тло сти ве о ма окрут-
ног по на ша ња ко је је ми тро по лит Сер ги је са да по ка зао – јер  из гле да као да је 
на мер но од лу чио да од ми тро по ли та Пе тра са кри је ин фор ма ци ју о по врат ку 
ми тро по ли та Ага тан ге ла – и Туч ков је, бр зо из но ва про це њу ју ћи си ту а ци ју, 
стао иза Сер ги је вих ам би ци ја. Фак тич ки, са по ја вом ми тро по ли та Ага тан ге ла 
све пре тен зи је ка ко Гри го ри је ва ца та ко и Сер ги ја на вр хов ну власт у Цр кви 
пре тво ри ле су се ни у шта. Али Сер ги је, оку сив ши власт, ни је био спре ман да 
се та ко бр зо ра ста не од ње. И као што су 1922. пра ва ми тро по ли та Ага тан ге ла 
на ме сто чу ва ра тро на од ба ци ли об но вљен ци, та ко је са да исти је рарх опет 
био од ба чен од стра не бив шег об но вљен ца Сер ги ја.

Хро но ло ги ја до га ђа ја по ка зу је ка ко је ру ко во ђе ње Ру ском Цр квом по 
дру ги пут би ло узур пи ра но.

Три де се тог апри ла Сер ги је је пи сао Ага тан ге лу, од би ја ју ћи ње го во тра-
же ње пра ва чу ва ра па три јар шиј ског тро на на осно ву то га што се ми тро по лит 
Пе тар још ни је од ре као сво га по ло жа ја. У том пи сму Сер ги је је твр дио да су 
он и ми тро по лит Пе тар 22. апри ла у Мо скви раз ме ни ли ми шље ња о пи сму 
ми тро по ли та Ага тан ге ла, али ни ми тро по лит Пе тар ни Сер ги је не спо ми њу 
ми тро по ли та Ага тан ге ла у пи сми ма ко ја су то га да на раз ме ни ли и ко ја је 
об ја вио М. Е. Гу бо нин.318 Сто га се чи ни ве ро ват но да је од лу ка ми тро по ли та 
Пе тра да не на пу шта свој по ло жај би ла за сно ва на на то ме што он ни је знао 
за по ја вљи ва ње ми тро по ли та Ага тан ге ла. И за и ста, да му је та чи ње ни ца би-
ла по зна та, ма ло је ве ро ват но да он упра вља ње Цр квом не би од мах пре дао 
Ага тан ге лу.

Три на е стог ма ја ми тро по ли ти Ага тан гел и Сер ги је сре ли су се у Мо скви 
(по дру гом из во ру у Ни жњем Нов го ро ду), где су се, пре ма Сер ги ју, до го во-
ри ли да ако се су ђе ње ми тро по ли ту Пе тру (због не за ко ни те пре да је вла сти 
Гри го ри јев ци ма) за вр ши ње го вом осу дом, он да ће Сер ги је пре да ти сво ју 
власт ми тро по ли ту Ага тан ге лу. Сер ги је је ме ђу тим са мо же лео да до би је на 
вре ме ну, ка ко би што ви ше ар хи је ре ја при ву као на сво ју стра ну. А 16. ма ја 
он је опет по слао пи смо ми тро по ли ту Ага тан ге лу, ко јим је за пра во по ре као 
њи хов до го вор од пре три да на:

318 Gubonin, op .  cit., pp. 454-57.
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„Ако се ствар за вр ши оправ да њем или осло бо ђе њем ми тро по ли та Пе-
тра, ја ћу ње му пре да ти сво ју власт, а он да ће Ва ше ви со ко пре о све штен ство 
во ди ти раз го во ре са са мим ми тро по ли том Пе тром. Ако се пак ствар окон ча 
ње го вом осу дом, ва ма пре о ста је мо гућ ност да на се бе уз ме те ини ци ја ти ву 
по кре та ња пи та ња пре да је ми тро по ли та Пе тра Цр кве ном су ду. Ка да ми тро-
по лит Пе тар бу де пре дат су ду, ви, као нај ста ри ји (је рарх), мо же те да из ја ви те 
сво ја пра ва на ду жност за ме ни ка ми тро по ли та Пе тра, а ка да суд об ја ви да је 
овај по след њи ли шен ду жно сти, ви ће те, по сле ми тро по ли та Ки ри ла, би ти 
дру ги кан ди дат за чу ва ра па три јар шиј ског тро на”.319

Дру гим ре чи ма, Сер ги је је на пре пре ден и ком пли ко ван на чин од био 
Ага тан ге лов зах тев да бу де за ко ни та гла ва Ру ске Цр кве, иако је тај зах тев 
са да био ја че уте ме љен не го код ми тро по ли та Пе тра (по што је он био у за-
тво ру и ни је био у ста њу да упра вља Цр квом) и мно го ја че уте ме љен не го 
код Сер ги ја.

Два де се тог ма ја Ага тан гел је Сер ги ју по слао те ле грам: „Обе ћа ли сте 
да ће те по сла ти на црт пи сма вла ди ка ма о пре да ји пу но мо ћи цр кве не вла-
сти ме ни. Бу ди те љу ба зни па по жу ри те”. Исто га да на Сер ги је је од го во рио: 
„Про ве рив ши ва ше ин фор ма ци је, уве рио сам се да ви не ма те пра ва. О де та-
љи ма у пи сму. Усрд но мо лим да се уз др жи те од од лу чу ју ћег ко ра ка”. 21. ма ја 
Ага тан гел је по слао још је дан те ле грам пре те ћи да ће да об ја ви до го вор ко ји 
су он и Сер ги је по сти гли, а ко ји је овај по след њи на ру шио. Два де сет дру гог 
ма ја Сер ги је је пи сао ми тро по ли ту Пе тру упо зо ра ва ју ћи га да не при зна 
зах те ве ми тро по ли та Ага тан ге ла (пи смо је, пре ма је ро мо на ху Да ма ски ну, 
до ста вио лич но Туч ков, што пред ста вља ја сан до каз то га на чи јој је стра ни 
био ОГ ПУ). Ми тро по лит Пе тар је ипак иг но ри сао Сер ги је ва упо зо ре ња па 
је ми тро по ли ту Ага тан ге лу по слао пи смо са че стит ком по во дом пре у зи ма ња 
пра ва чу ва ра па три јар шиј ског тро на и уве ра ва ју ћи га у сво ју ло јал ност. У том 
тре нут ку про пао је и по след њи Сер ги јев пра ви ка нон ски основ за очу ва ње 
вла сти – по др шка ми тро по ли та Пе тра.320

Али Ага тан гел је ово пи смо при мио тек 31. ма ја и то за ка шње ње (ор га ни-
зо ва но од стра не ОГ ПУ?) по ка за ло се као од лу чу ју ће за суд би ну Ру ске Цр кве. 
Јер 24. ма ја, на кон што је Сер ги је по но во пи сме но од ба цио Ага тан ге ло ве зах-
те ве, овај по след њи је од го во рио: „На ста ви те да упра вља те Цр квом… Ра ди 
Цр кве ног ми ра ја на ме ра вам да се од рек нем ду жно сти чу ва ра тро на”.321

319 Gubonin, op . c it., p. 461.
320 Gubonin, o p.  cit., pp. 462-64.
321 Regelson ,  op .  cit.,  p.  404 ;  Gubonin ,  o p.  cit.,  p. 469.
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Свим сред стви ма стре ме ћи ка сво ме ци љу, ми тро по лит Сер ги је је исто га 
да на на пи сао пи смо кан це ла ри ји Мо сков ске епар хи је, тра же ћи да ар хи је ре ји 
ко ји се на ла зе у Мо скви из ве ду Ага тан ге ла на су ђе ње.

Ка да је ми тро по лит Ага тан гел ко нач но при мио Пе тро во пи смо, на пи сао 
је Сер ги ју да ће му по сла ти ко пи ју и оба ве стио га је да је пре у зео кан це ла ри ју 
чу ва ра па три јар шиј ског тро на, и мо ли га да до ђе у Мо скву, ка ко би мо гао да 
пре у зме власт од ње га. Али би ло је већ пре ка сно; Сер ги је је већ кон тро ли сао 
Цр кве ну ад ми ни стра ци ју и од био је да до ђе у Мо скву, уз обра зло же ње да је 
пот пи сао обе ћа ње да не ће на пу шта ти Ни жњи Нов го род (иако је већ од ла зио 
у Мо скву са мо две не де ље пре то га!). Та ко је 12. ју на, у пи сму ми тро по ли ту 
Пе тру, вла ди ка Ага тан гел ко нач но од у стао од свих пре тен зи ја на ме сто чу-
ва ра тро на.

За што се ми тро по лит Ага тан гел у том ча су од ре као ду жно сти чу ва ра 
тро на? Раз лог ко ји је он на вео Сер ги ју био је ње го во сла бо здра вље; али то 
пи та ње не што бо ље је осве тлио схи е пи скоп Пе тар (Ла ди гин), ко ји је пи сао да 
ка да се ми тро по лит Ага тан гел вра тио из про гон ства, „сви су по че ли да до ла зе 
код ње га. Та да је Туч ков са не ким ар хи ман дри том до шао код Ага тан ге ла и 
по чео да тра жи од ње га да сво ју власт пре да Сер ги ју. Ми тро по лит Ага тан гел 
на то ни је при стао. Туч ков му је ре као да ће од мах би ти вра ћен у про гон ство. 
Он да је Ага тан гел, због свог сла бог здра вља и по што је већ три го ди не про вео 
у про гон ству, од у стао од упра вља ња (тј. од ме ста чу ва ра па три јар шиј ског тро-
на), оста вив ши као за ко ни тог (чу ва ра тро на) Пе тра Кру тиц ког, до по врат ка 
дру гог кан ди да та, ми тро по ли та Ки ри ла, из про гон ства. Ја сам чуо за то, па 
сам лич но от пу то вао код ње га у Ја ро слав и он ми је об ја снио свој по ло жај. 
Ре као је да је ка нон ска власт са да за пра во у Ки ри ло вим ру ка ма, а при вре ме-
но, до ње го вог по врат ка, у ру ка ма ми тро по ли та Пе тра. Он ни је при зна вао 
ни Сер ги ја ни Гри го ри ја…”322

За па њу ју ће раз ме ре Сер ги је ве узур па ци је вла сти по ка за ле су се у ње го-
вом пе том пи сму Ага тан ге лу, од 13. ју на, у ко ме од би ја да се пот чи ни чак и 
ми тро по ли ту Пе тру: „По што ми је пре дао, ма кар и при вре ме но, али у пот-
пу но сти, пра ва и оба ве зе чу ва ра тро на, и по што је ли шен мо гућ но сти да се 
на пра ви на чин оба ве сти о ста њу цр кве них по сло ва, он не мо же да сно си 
од го вор ност за ток ових по след њих, ни ти, тим пре, да се ме ша у упра вља ње 

322  „Vospominania katakombnago Skh iepisko pa Petr a  (L adygina)”, op. cit . p. 200 (Р). Епи ск оп Пе тар 
продужава :  „Ја сам  га упитао : 'А ш та да  радим о даље,  ак о  ни Кирила ни  Петра не  бу де? Кога тада тр-
еба  д а поми њемо?' О н је рек ао: 'К анонски  ту је ј ош  мит рополи т Јосиф,  бив ши  Угљи чки , који  је сад а у  
Лењинграду .  Ње га је На јс ветији пат ријар х Т ихон назначи о као ка нд ид ата у с лу чај у да умрем о патри-
јарх, ја, Кир ил  и Ант оније  (Храп овицк и) '”. Еп иск оп  П етар ј е к ао  чувара трона неко време помињао 
ми трополита Агатангела (Tsypin , op.  cit. , p . 56).
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њи ма… Ја на ин струк ци је ми тро по ли та Пе тра ко је до ла зе из за тво ра не мо гу 
да гле дам дру га чи је не го као на са ве те ли ца без од го вор но сти”.323

То пи смо је ка сни је је дан па три јар шиј ски пи сац про ко мен та ри сао на 
сле де ћи на чин: „Ис па да да ка да је јед ном од ре дио свог за ме ни ка, ми тро по лит 
Пе тар ви ше ни је имао пра во да га за ме ни не ким дру гим, ма шта овај ус твр дио. 
Ова ис кри вље на ло ги ка, ко ја је би ла у ста њу да про тив ре чи чак и здра вом 
ра зу му, све до чи о то ме да ми тро по лит Сер ги је ни је хтео да се од рек не вла сти 
ни под ко јим усло ви ма”.324

Ми тро по лит Сер ги је је та ко ђе ре као да би ми тро по лит Ага тан гел тре-
ба ло да бу де из ве ден на цр кве ни суд због свог ан ти ка нон ског де ло ва ња, а да 
ми тро по лит Пе тар због по др шке том де ло ва њу „и сам по ста је са у че сник и 
та ко ђе под ле же ка зни”.

Дру гим ре чи ма Сер ги је је – иако са мо за ме ник ми тро по ли та Пе тра као 
чу ва ра па три јар шиј ског тро на, док год га овај по след њи при зна је за та кво га 
– на ме ра вао не са мо да пре от ме пра ва пра вог чу ва ра тро на (а не про сто за-
ме ни ка), не го је та ко ђе пре тио да ће пре да ти су ду, по оп ту жби због по ку ша ја 
узур па ци је ме ста чу ва ра тро на, дво ји цу од три чо ве ка ко ји су је ди ни мо гли 
за ко ни то да пре тен ду ју на ту ду жност!

По сла ни ца со ло вец ких епи ско па
Од тог тре нут ка, по што је кон со ли до вао сво је од но се са вла сти ма, вук 

је лу ка во од лу чио да огр не ов чи ју ко жу, па се пре тва рао да шти ти ду хов ну 
не за ви сност Цр кве, ка ко би ти ме от кло нио по до зре ње оста лих епи ско па.

Де се тог ју на он је под нео мол бу НКВД-у за ле га ли за ци ју па три јар ши је. 
За тим је об ја вио „Про глас све ру ској па стви”: „…При ма ју ћи пра во на ле гал но 
по сто ја ње, ми ја сно узи ма мо у об зир чи ње ни цу да за јед но са пра ви ма до би ја-
мо и оба ве зе пре ма вла сти ма ко је су нам та пра ва да ле. И ја са да мо гу у име 
чи та ве на ше Пра во слав не ста ро-Цр кве не је рар хи је и вер них да по све до чим 
пред со вјет ским вла сти ма на шу ис кре ну спрем ност да бу де мо за ко ну пот пу-
но по слу шни гра ђа ни Со вјет ског са ве за, ло јал ни ње го вој вла ди и од луч ни 
да се др жи мо да ле ко од свих по ли тич ких пар ти ја и по ду хва та усме ре них на 
ште ту Са ве за. Но, бу ди мо ис кре ни до кра ја. Ми не мо же мо да пре ћу ти мо 
про тив реч но сти ко је по сто је из ме ђу нас пра во слав них и ко му ни ста-бољ ше-
ви ка ко ји вла да ју Са ве зом. Они као свој за да так по ста вља ју бор бу са Бо гом 
и Ње го вим ауто ри те том у ср ци ма љу ди, док ми сав сми сао и циљ на шег по-

323  Италик је мој  – В. М.
324 Z a  Khrist a P os tradavshiye, Moscow: St. Tikhon's Th eological  In stitute, 1997, p. 36.
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сто ја ња ви ди мо у ис по ве да њу ве ре у Бо га и што ве ћем ши ре њу и ја ча њу те 
ве ре у ср ци ма љу ди. Они при зна ју са мо ма те ри ја ли стич ко схва та ње исто ри је, 
а ми ве ру је мо у Про ми сао Бо жи ји, чу да итд. Ни ка ко не обе ћа ва ју ћи да ће мо 
по ми ри ти не по мир љи во и по ку ша ти да на шу ве ру при ла го ди мо ко му ни зму, 
ми ће мо са ре ли ги о зне тач ке гле ди шта оста ти оно што је смо, а то зна чи при-
пад ни ци ста ре Цр кве или, ка ко нас зо ву, Ти хо нов ци…”325

Ова по сла ни ца по ду ху је би ла бли ска по сла ни ци на пи са ној у исто вре ме 
(мај 1926) од стра не не ко ли ко епи ско па за то че них на Со лов ка ма, у ко јој је 
од нос Цр кве пре ма др жа ви и ко му ни зму из ра жен на сле де ћи на чин:

„И по ред то га што основ ни за кон Со вјет ског уре ђе ња га ран ту је вер ни ма 
пот пу ну сло бо ду са ве сти, ре ли ги о зног удру жи ва ња и про по ве да ња, Ру ска Пра-
во слав на Цр ква све до да нас до жи вља ва бит на огра ни че ња у сво јој де лат но сти 
и ре ли ги о зном жи во ту. Она ни је до би ла до зво лу да отво ри ор га не цен трал не 
и епар хиј ске упра ве ко ји би нор мал но функ ци о ни са ли; не мо же да пре ме сти 
сво је ак тив но сти у свој исто риј ски цен тар – Мо скву; ње ним епи ско пи ма или 
уоп ште ни је до пу штен при ступ епар хи ја ма, или, ако их пу сте, при си ље ни су 
да се уз др жа ва ју од основ них ду жно сти сво је слу жбе – про по ве да ња у Цр кви, 
по се ћи ва ња за јед ни ца ко је при зна ју њи хов ду хов ни ауто ри тет, по не кад чак и 
од по све ћи ва ња. Чу вар па три јар шиј ског тро на и око по ло ви не пра во слав них 
епи ско па ча ме по за тво ри ма, у про гон ству или на при нуд ном ра ду. Не по ри-
чу ћи ре ал ност ових чи ње ни ца, др жав ни ор га ни их об ја шња ва ју по ли тич ким 
раз ло зи ма, оп ту жу ју ћи пра во слав ни епи ско пат и клир за кон тра ре во лу ци о нар-
ну де лат ност и тај не за ве ре усме ре не на свр га ва ње со вјет ске вла сти и об но ву 
ста рог по рет ка. Већ мно го пу та је Пра во слав на Цр ква, нај пре у ли цу по кој ног 
Ти хо на, а по том и у ли цу ње го вог за ме ни ка, по ку ша ва ла да у зва нич ним обра-
ћа њи ма вла сти ра се је ат мос фе ру не по ве ре ња ко ја је окру жу је.

Без у спе шност тих по ку ша ја и искре на же ља да се ста ви тач ка на жа ло сне 
не спо ра зу ме из ме ђу Цр кве и со вјет ске вла сти, ко ји су не у год ни за Цр кву, а 
др жа ви не по треб но оте жа ва ју из вр ша ва ње ње них за да та ка, под сти чу ру ко во-
де ћи ор ган Пра во слав не Цр кве да још јед ном и пот пу но оправ да но из ло жи 
пред др жа вом прин ци пе ко ји од ре ђу ју њен од нос пре ма др жа ви.

Пот пи сни ци ове де кла ра ци је пот пу но су све сни ко ли ко је те шко уста но ви-
ти од но се ме ђу соб ног по ве ре ња из ме ђу Цр кве и др жа ве у да на шњим усло ви ма 
и не при ста ју на мо гућ ност да ћу те о то ме. Би ла би не прав да ко ја не од го ва ра 
до сто јан ству Цр кве, и при то ме бес циљ на и ни за ко га убе дљи ва, ако би они 
по че ли да твр де ка ко из ме ђу Пра во слав не Цр кве и др жав не вла сти со вјет ских 
ре пу бли ка не ма ни ка квих не су гла си ца. Али та не су гла си ца не са сто ји се у 
325 Tsy pin , op. cit., p. 59; Gubonin, op. c it., p. 474.
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оно ме у че му би же ле ла да је ви ди по ли тич ка по до зри вост и на шта ука зу ју 
кле ве те не при ја те ља Цр кве. Цр ква ни је за о ку пље на пре ра спо де лом до ба ра или 
њи хо вом ко лек ти ви за ци јом, јер је то увек при зна ва ла за пра во др жа ве, за чи ја 
де ла ни је од го вор на. Цр ква се не ме ша ни у по ли тич ку ор га ни за ци ју вла сти, 
јер је ло јал на вла сти ма свих зе ма ља у чи јим гра ни ца ма има сво је чла но ве. Она 
при хва та све об ли ке др жав ног уре ђе ња, од ис точ них де спо ти ја ста ре Тур ске, 
до ре пу бли ка Се вер но-Аме рич ких Др жа ва. Ово не сла га ње ле жи у не по мир љи-
во сти ре ли ги о зног уче ња Цр кве са ма те ри ја ли змом, зва нич ном фи ло со фи јом 
ко му ни стич ке пар ти је и вла да со вјет ских ре пу бли ка ко ји ма она упра вља.

Цр ква при зна је на че ла ду хов ног по сто ја ња, ко му ни зам их од ба цу је. 
Цр ква ве ру је у Жи вог Бо га, Твор ца све та, Ко ји ру ко во ди ње ним жи во том и 
суд би ном, а ко му ни зам не до пу шта по сто ја ње Бо га, ве ру је у спон та ност на-
стан ка све та и од су ство ра зум них, ко нач них раз ло га исто ри је. Циљ људ ског 
жи во та Цр ква ви ди у не бе ској отаџ би ни, чак и ка да жи ви у усло ви ма нај ви шег 
раз вит ка ма те ри јал не кул ту ре и све оп штем бла го ста њу, док ко му ни зам од би ја 
да при зна би ло ка кве дру ге људ ске ци ље ве, осим бла го ста ња на зе мљи. Иде-
о ло шке раз ли ке из ме ђу Цр кве и др жа ве спу шта ју се са рав ни фи ло соф ских 
раз ма тра ња у област не по сред ног прак тич ког зна ча ја, у сфе ру ети ке, прав де и 
за ко на, ко је ко му ни зам сма тра за ре зул тат кла сне бор бе, оце њу ју ћи по ја ве у 
сфе ри ети ке ис кљу чи во у ка те го ри ја ма ко ри сно сти. Цр ква про по ве да љу бав 
и ми ло ср ђе; ко му ни зам – дру гар ство и бес по штед ну бор бу. Цр ква вер ни ма 
ули ва сми ре ње ко је уз ви су је чо ве ка, ко му ни зам га по ни жа ва гор до шћу. Цр-
ква чу ва чи сто ту те ла и све тост ра ђа ња, а ко му ни зам и у брач ним од но си ма 
не ви ди ни шта до за до во ља ва ње ин стин ка та. Цр ква у ве ри ви ди жи во твор ну 
сна гу ко ја не са мо да чо ве ку обез бе ђу је по сти за ње ње го вог веч ног пред зна-
че ња, не го слу жи као из вор све га ве ли ког у људ ском ства ра ла штву, осно ву 
зе маљ ског бла го ста ња, сре ће и здра вља на ро да. Ко му ни зам на ре ли ги ју гле да 
као на опи јум ко ји ома мљу је на ро де и сла би њи хо ву енер ги ју, као на из вор 
бе де и си ро ма штва. Цр ква хо ће да ви ди про цват ре ли ги је, а ко му ни зам ње ну 
смрт. Уз та ко ду бо ко ра зи ла же ње из ме ђу Цр кве и др жа ве у нај о снов ни јим 
по гле ди ма на свет не мо же би ти ни ка квог уну тра шњег збли же ња или по-
ми ре ња, као што је не мо гу ће по ми ри ти при ста ја ње и од би ја ње, да и не, јер 
ду шу Цр кве и услов и сми сао ње ног по сто ја ња пред ста вља упра во оно што 
ко му ни зам ка те го рич ки по ри че.

Ни ка квим ком про ми си ма и уступ ци ма, ни ка квом де ли мич ном из ме ном 
свог ве ро у че ња или ње го вим по нов ним ту ма че њем у ду ху ко му ни зма Цр ква 
не би мо гла да по стиг не та кво збли же ње. Жа ло сне по ку ша је у том прав цу 
учи ни ли су об но вљен ци: јед ни од њих по ста ви ли су као свој циљ да у свест 
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вер них ули ју ми сао да се хри шћан ство по сво јој су шти ни то бо же не раз ли ку-
је од ко му ни зма и да ко му ни стич ка др жа ва те жи ка истим ци ље ви ма као и 
Је ван ђе ље, али на свој на чин, тј. не си лом ре ли ги о зних убе ђе ња, не го пу тем 
при ну де. Дру ги су пре по ру чи ва ли да се хри шћан ска дог ма ти ка пре и спи та 
у том сми слу, да ње но уче ње о од но су Бо га пре ма све ту не под се ћа на од нос 
мо нар ха пре ма по да ни ци ма и да ви ше од го ва ра ре пу бли кан ским схва та њи-
ма. Тре ћи су зах те ва ли да се из ка лен да ра ис кљу че све ти те љи „бур жо а ског 
по ре кла” и да им Цр ква не ука зу је по што ва ње. Ти по ку ша ји, очи глед но не ис-
кре ни, иза зи ва ли су ду бо ко не го до ва ње код ве ру ју ћих љу ди.

Пра во слав на Цр ква ни ка да не ће ста ти на тај не до стој ни пут, ни ти ће 
се ика да, би ло у це ли ни би ло де ли мич но, од ре ћи сво га уче ња оба ви је ног 
све то шћу про те клих ве ко ва, ка ко би се при ла го ди ла јед ном од про ла зних 
дру штве них уре ђе ња…”326

Дру го по хвал но де ло ми тро по ли та Сер ги ја у то вре ме, по ред „Про гла са 
све ру ској па стви” по ме ну тог на по чет ку ове гла ве, био је ње гов од го вор на 
мол бу не ких ар хи је ре ја Ру ске За гра нич не Цр кве да бу де по сред ник у спо ру 
из ме ђу За гра нич ног Си но да и ми тро по ли та Евло ги ја Па ри ског, ко ји је од би-
јао да при зна власт Си но да. Сер ги је је од био „да бу де су ди ја у ства ри о ко јој 
ап со лут но ни шта не зна… И уоп ште, мо же ли Мо сков ска па три јар ши ја да 
ру ко во ди по сло ви ма пра во слав не еми гра ци је?” Не – од го ва ра он. И по зи ва 
за гра нич не епи ско пе да ство ре је дин стве ни „ор ган цр кве ног упра вља ња, са 
до вољ ним ауто ри те том да раз ре ши све не до у ми це и не су гла си це, ор ган ко ји 
има сна гу да пре се че сва ку не по слу шност не при бе га ва ју ћи на шој по др шци. 
Јер увек ће се на ћи осно ва за сум њу у аутен тич ност на ших упут ста ва”.327

Ово пи смо је ва жно јер пред ста вља de fac to при зна ва ње Си но да Ру ске 
Пра во слав не За гра нич не Цр кве од стра не Мо сков ске па три јар ши је. Ово при-
зна ва ње је би ло опо зва но тек ка да је РПЦЗ од би ла да при хва ти Сер ги је ву 
Де кла ра ци ју из 1927. ко јом се је рар си Мо сков ске па три јар ши је за кли њу на 
вер ност Со вјет ском Са ве зу…

Ар хи е пи скоп Се ра фим Угљич ки
Ме ђу тим, Сер ги је је по сле то га до пу стио се би јед ну озбиљ ну по гре шку. 

На ини ци ја ти ву ар хи е пи ско па Кор ни ли ја (Со бо ље ва) и епи ско па Па в ли на 
(Кро шеч ки на), ми тро по лит Сер ги је и дру ги ње му бли ски епи ско пи на пи са ли 

326 Regelson, op. ci t.,  p p.  417-20 .
327 Grabbe, o p. cit., p. 154;  Holy Transfi guration Monastery, A History  of  t he Russian  Chu rc h Abroa d, op. 
ci t., pp. 6 1-62; Pospielovksy, „Mitropolit Sergij i raskoly spra va” , op. cit., p. 65.
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су тај но пи смо оста лим ар хи је ре ји ма у ве зи са из бо ром па три јар ха пу тем са-
ку пља ња пот пи са. У но вем бру 1926. ми тро по лит Ки рил Ка зан ски, пр ви чу вар 
тро на на ко га је ука за но у спи ску па три јар ха Ти хо на, до био је 72 пот пи са. 
ГПУ је не ка ко до зна ла за то, па су гла сни ци епи ско па Па в ли на ухап ше ни, а 
од мах за тим от по че ла су ма сов на хап ше ња епи ско па ко ји су се пот пи са ли 
– укљу чу ју ћи и ми тро по ли те Ки ри ла и Сер ги ја.328

Ипак, пре ма ауто ру де ла под на сло вом „Кр сни пут пре о све ће ног Ата на-
си ја Са ха ро ва”329 ини ци ја ти ва за из бор ми тро по ли та Ки ри ла по те кла је од 
ар хи е пи ско па Ила ри о на (Тро јиц ког) ко ји се у то вре ме на ла зио у за то че њу 
на Со лов ка ма. Пре ма овој вер зи ји, ми тро по лит Сер ги је је био тај ко ји је 
оба ве стио вла сти. Ова по след ња вер зи ја при че зву чи мно го убе дљи ви је. 
Те шко да је Сер ги је, на кон што је прет ход но не ми ло срд но од ба цио зах те ве 
ми тро по ли та Ага тан ге ла и Пе тра, са да за по чео кам па њу у ко рист ми тро по-
ли та Ки ри ла. Мо жда је от кри ва њем иден ти те та пот пи сни ка хтео да за до би је 
по ве ре ње ГПУ.

А вла сти су до би ле мо гућ ност да уби ју две му ве јед ним удар цем: да 
по ша љу у про гон ство при ста ли це не по кор ног ми тро по ли та Ки ри ла, и да се 
уве ре да ми тро по лит Сер ги је оста је пот пу но при ла го дљив.

У сва ком слу ча ју, 8. де цем бра ми тро по лит Јо сиф Пе тро град ски (ра ни је 
ар хи е пи скоп Ро стов ски) пре у зео је Пе тро ве ду жно сти, у скла ду са ње го вим 
за ве шта њем од пре го ди ну да на.330 Али вла сти су спре чи ле Јо си фа да на пу сти 
Ја ро слав ску област, та ко да је он ру ко во ђе ње Цр квом пре дао сво јим за ме ни ци-
ма: ар хи е пи ско пу Кор ни ли ју (Со бо ље ву), ар хи е пи ско пу Та де ју (Ус пен ском) и 
ар хи е пи ско пу Се ра фи му (Са мој ло ви чу) Угљич ком. По што је у том тре нут ку 
са мо ар хи е пи скоп Се ра фим био на сло бо ди, он је са да (29. де цем бар) пре у зео 
ме сто ми тро по ли та Јо си фа. Да ар хи е пи скоп Се ра фим ни је био на сло бо ди, 
он да би, пре ма по сла ни ци ми тро по ли та Јо си фа, епи ско пи са мо стал но упра-
вља ли сво јим епар хи ја ма.331 

При ти сак на све во де ће је рар хе био је у то вре ме ве о ма сна жан. Та ко је 
истог ме се ца, де цем бра 1926, Туч ков пред ло жио ми тро по ли ту Пе тру, ко ји је 
био у за тво ру у Су зда љу, да се од рек не ме ста чу ва ра тро на. Пе тар је од био, 
а за тим је пре ко свог дру га за тво ре ни ка сви ма упу тио по ру ку да „ни ка да и 
ни под ка квим окол но сти ма не ће на пу сти ти сво ју слу жбу и да ће оста ти ве-

328 Tsypin ,  op. cit., p. 85.
329 Regels on, op.  cit.,  p .  406.
330 Gubonin ,  op. c it., p.  4 22.  Петров  и збор за мен ика био  је: Се ргиј е Нижње-Нов городски, Михаил 
Украјински и Јосиф Р ост овски, тим редом. 
331 Tsypin ,  op. cit., p. 86.
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ран Пра во слав ној Цр кви све до сво је смр ти”.332 По том је 1. ја ну а ра 1927, док 
се на ла зио у Пер му, на пу ту у си бир ско про гон ство, по твр дио Сер ги ја као 
свог за ме ни ка, а да је при то ме био са свим не у пу ћен у по след ње про ме не у 
ру ко во ђе њу Цр квом.333

Од то га да на ми тро по лит Пе тар ни је ви ше имао ди рек тан ути цај на 
упра вља ње Цр квом.

По чет ком мар та ар хи е пи скоп Се ра фим је по зван из Угљи ча у Мо скву 
и три да на је стро го ис пи ти ван од стра не ГПУ. Вла сти су му пред ло жи ле да 
са зо ве Си нод и ука за ле на то ко би тре ба ло да бу ду ње го ви чла но ви. Се ра-
фим је од био и ис та као соп стве ну ли сту име на, на ко јој је био и ми тро по лит 
Ки рил.

„Али, он је у за тво ру” – ре кли су му.
„Он да га осло бо ди те” – од го во рио је ар хи е пи скоп.
Та да му је ГПУ по ну ди ла по зна те усло ве за ле га ли за ци ју Цр кве од стра-

не др жа ве. Гу став сон пи ше: „Он је од мах од био, без упу шта ња у ди ску си ју, 
од го во рив ши да он не мо же ула зи ти у од лу чи ва ње о та квим пи та њи ма без 
са ве то ва ња са ста ри јим је рар си ма ко ји се на ла зе у за то че њу. Ка да су га упи та-
ли ко га ће да од ре ди за свог за ме ни ка он је од го во рио да ће Цр кву пре пу сти ти 
Са мом Го спо ду Бо гу. Ислед ник га је за чу ђе но по гле дао и ре као: 'Сви оста ли 
су од ре ди ли за ме ни ке…'

Се ра фим је на то од го во рио: 'Али ја пре да јем Цр кву у ру ке Го спо да Бо га. 
То чи ним ка ко би чи тав свет мо гао да зна ка кву сло бо ду ужи ва ју пра во слав-
ни хри шћа ни у на шој сло бод ној др жа ви'”.334 

Ово је био од лу чу ју ћи мо ме нат, јер је глав ни је рарх Цр кве прак тич но 
про гла сио ње ну де цен тра ли за ци ју. И то не пре вре ме на. Јер по сле за тва ра-
ња по след њег од тро ји це мо гу ћих чу ва ра тро на, ни је ви ше би ло ка нон ског 
осно ва за фор ми ра ње цен трал не цр кве не ад ми ни стра ци је пре са зи ва ња 
По ме сног Са бо ра, чи је су одр жа ва ње ко му ни сти спре ча ва ли. Си стем за ме-
ни ка ко ји ме ња ју за ме ни ка чу ва ра тро на ни је за сно ван на цр кве ном пра ву, 
ни ти је би ло та квог при ме ра у исто ри ји Цр кве. А ако је за и ста био слу чај 
да Цр ква не мо же да по сто ји без пр во је рар ха и цен трал не ад ми ни стра ци је, 
он да је по сто ја ла и за стра шу ју ћа мо гућ ност да са па дом пр во је рар ха пад не 
и чи та ва Цр ква…335

332 Regelson, op.  cit ., p. 408.
333 Gubo nin, op. cit., pp. 49 2-493.
334 Gust avson, op. cit.; vidi: N.A., „Nye bo vragom  Tvoim tajn u povye m”, o p. cit., p.  1 8. 
335 То  ј е став  који ј е у шесто м веку  из нео св. Г ри г ори је Вели ки,  Ри мски п ап а, у с во јој пр еп исц и са 
Антиохијским п атр ија рхом пов одо м титуле „ва сељен ског”, то јес т „универзалног” е пископа. Упор. 
Abbe Gue tté e, Th e Papacy, New York: Minos, 18 66, p. 2 23 .
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Ко му ни сти ма је та ко ђе би ла по треб на цен тра ли зо ва на власт; за то се 
Туч ков са да обра тио ми тро по ли ту Ага тан ге лу са пред ло гом да ста не на че ло 
Цр кве. Овај је то од био. За тим се са истим пред ло гом обра тио ми тро по ли ту 
Ки ри лу. Он је та ко ђе од био. Раз го вор из ме ђу Туч ко ва и ми тро по ли та Ки ри-
ла, ка жу оче ви ци, те као је от при ли ке ова ко:

„Ако нам бу де по треб но да уда љи мо не ког ар хи је ре ја, хо ће те ли да нам 
у то ме по мог не те?”

„Да, ако он бу де крив за не ки цр кве ни пре ступ… У су прот ном, ја ћу 
му отво ре но ре ћи: Бра те, вла сти ово зах те ва ју од ме не, али ја не мам ни шта 
про тив те бе”.

„Не! – од го во рио је Туч ков – Ви мо ра те по ку ша ти да про на ђе те од го ва-
ра ју ћи на чин и укло ни те га као да то чи ни те на соп стве ну ини ци ја ти ву”.

Је рарх је на ово од го во рио: „Еуге не Ни ко ла је ви чу! Ви ни сте топ, а ја 
ни сам гра на та ко јом би сте да раз не се те Цр кву из ну тра”.336

Бор ба из ме ђу Цр кве и др жа ве са да је до спе ла у пот пу ни ћор со как. Са 
јед не стра не 117 епи ско па на ла зи ло се у за тво ру или про гон ству, а цр кве на 
ад ми ни стра ци ја би ла је  раз ру ше на. Са дру ге стра не ду хов ни ауто ри тет Цр-
кве ни ка да ни је био ја чи, по се ће ност цр ка ва је ра сла, а цр кве не ак тив но сти 
свих вр ста би ле су у по ра сту. По ре чи ма Е. Ло пе шан ске: „Цр ква је по ста ла 
др жа ва у др жа ви… Углед и ауто ри тет за то че ног и про го ње ног све штен ства 
био је не мер љи во ви ши не го у цар ско до ба”.337 Са мо из да ја од стра не пр во је-
рар ха мо гла је да пред ста вља прет њу Цр кви – и то са мо у слу ча ју ако оста так 
Цр кве бу де на ста вио да при зна је ње го ву власт…

Де кла ра ци ја ми тро по ли та Сер ги ја
Два де се тог мар та 1927. ми тро по лит Сер ги је је био осло бо ђен из за тво-

ра и ар хи е пи скоп Се ра фим му је вра тио по сло ве упра вља ња Цр квом.338 Ми 
смо ви де ли Сер ги је ву во де ћу уло гу у пр вој цр кве ној ре во лу ци ји 1917. У 
дру гој цр кве ној ре во лу ци ји 1922. он те шко да је играо ма ње ва жну уло гу. 
За об но вљен ску ВЦУ зва нич но је из ја вљи вао да пред ста вља „је ди ну ка нон-
ску, за ко ни ту вр хов ну цр кве ну власт, и све од лу ке ко је до но си сма тра мо за 

336 R egelson, op.  c it., p. 413.
337 E. L., Episko py- Ispov ed ni k i, San  Fr ancisco , 19 71, p.  70   (Р).  О проц вату рел игиозног живота у 
совјетском периоду вид и:  R usak, Svidet yel'stvo, vol.   II,  pp . 167-1 91 ; D . Pospielo vksy, „Podvig Very v 
Ateisticheskom Gosuda rs tv e”, G rani, no,  14 7, 198 8, pp. 227-265  ( Р).
338 У год инама к ој е  с у услед ил е, након  шт о је Серг иј е изда о  Цркву ,  архиеп ископ Сер аф им је  из јав-
ио  да понов о захт ева њег ова права  ка о чувара пат риј аршијс ко г  трона. В иди:  Michael Khlebnikov, „O 
 ts erko vn oj situatsii v Kostrome v 20-30-ye gody”, Pravoslavnaia  Zhizn', 49, N 5 (569), May, 1997, p. 1 9  (Р).
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пот пу но за ко ни те и оба ве зу ју ће.”339 Го ди не 1923. он је по др жао об но вљен це 
у свр га ва њу па три јар ха Ти хо на као „из дај ни ка Пра во сла вља”. Исти на, 27. 
ав гу ста 1923. мо рао је да при не се јав но по ка ја ње због сво је из да је Пра во-
сла вља у об но вљен ству. Но, као што је ка сни је при ме тио све ште но му че ник 
Да ма скин, он са по ка ја њем ни је жу рио; са да је пак све ту по ка зао ко ли ко је 
за пра во по вр шно би ло то по ка ја ње…

Пре ма ка то лич ком пи сцу Дејн бе ру, „чи ње ни ца да је ми тро по лит Сер ги је 
осло бо ђен у тре нут ку ка да је ре пре си ја про тив Цр кве ши ром Ру си је би ла у 
стал ном по ра сту, и ка да је ње го во уче шће у де лу из бо ра ми тро по ли та Ки ри ла 
(Смир но ва) би ло не сум њи во, због че га је ина че чи тав низ епи ско па пла тио 
про гон ством, од мах је иза зва ла по до зре ње ко је се по ја ча ло ка да је 22. апри-
ла био осло бо ђен епи скоп Па влин (Кро шеч кин) и ка да је 8. ма ја у Мо скви 
нео че ки ва но био са зван Си нод. По ста ло је ја сно да је из ме ђу ми тро по ли та 
Сер ги ја, у вре ме ње го вог за то че ња, и со вјет ске вла сти, тј. ГПУ, по стиг нут не ка-
кав до го вор, ко ји је и ње га са мог и ње му бли ске епи ско пе по ста вио у са свим 
из у зе тан по ло жај у по ре ђе њу са дру ги ма. Ми тро по лит Сер ги је је до био пра во 
да сло бод но жи ви у Мо скви, што ни је мо гао ни пре хап ше ња. Ме ђу тим, ка да 
су по ста ла по зна та име на епи ско па по зва них у Си нод, ни је оста ла ви ше ни-
ка ква сум ња у по гле ду ка пи ту ла ци је ми тро по ли та Сер ги ја пред со вјет ским 
вла сти ма. У си нод су ушли: ар хи е пи скоп Сил ве стар (Бра та нов ски) – бив ши 
об но вље нац, ар хи е пи скоп Алек си је (Си ман ски) – бив ши об но вље нац ко га 
је Жи ва цр ква по ста ви ла на Пе тро град ску ка те дру на кон по гу бље ња ми тро-
по ли та Ве ни ја ми на (Ка зан ског), ар хи е пи скоп Фи лип (Гу ми љев ски) – бив ши 
бе гло по по вац, ко ји је из Пра во слав не Цр кве пре шао у сек ту бе гло по по ва ца, 
и ми тро по лит Се ра фим (Алек сан дров) Твер ски, чо век за чи је је ве зе са ГПУ 
зна ла чи та ва Ру си ја и ко ме ни ко ни је ве ро вао…”340

Два де се тог ма ја ОГ ПУ је зва нич но при зна ла тај Си нод, што је зна чи ло да 
је ми тро по лит Сер ги је при стао на усло ве за ле га ли за ци ју Цр кве ко је су па три-
јарх Ти хон и ми тро по лит Пе тар ра ни је од би ли. Је дан од нај бли жих Сер ги је вих 
при ста ли ца, епи скоп Ми тро фан Ак сај ски, јед ном је из ја вио да „ле га ли за ци ја 
цр кве не ад ми ни стра ци је пред ста вља знак не пра во слав но сти”. Ако је то та ко, 
он да је од тог тре нут ка ми тро по лит Сер ги је от пао од Пра во сла вља. 

У сва ком слу ча ју, ми тро по лит Сер ги је и ње гов „Па три јар шиј ски Све ти 
Си нод” пи са ли су са да ар хи је ре ји ма, при ла жу ћи и до ку мент ОГ ПУ, да тре ба 
да ре ги стру ју сво је епар хиј ске са ве те код ло кал них ор га на со вјет ске вла сти. За-

339 Th e Living Church, NN 4- 5,  14 July, 1922; Gubonin, o p.  cit., pp. 218-19.
340 Regels on ,  op. cit.,  p . 4 15; Gub oni n, op.  c it., p. 407.
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тим је у ју ну Сер ги је пи сао ми тро по ли ту Евло ги ју Па ри ском тра же ћи од ње га 
да пот пи ше де кла ра ци ју о ло јал но сти со вјет ској вла сти. Овај је при стао…

Че тр на е стог ју ла, у ука зу бр. 93, Сер ги је је зах те вао да чи тав за гра нич ни 
клир тре ба да пре ста не са кри ти ка ма на ра чун со вјет ске вла де и да тре ба да 
пот пи ше фор мал ну из ја ву тим по во дом. Он је та ко ђе од ре дио да се сва ки 
за гра нич ни кли рик ко ји од би је да пот пи ше та ко не што, не ће ви ше сма тра ти 
чла ном Мо сков ске па три јар ши је.

Овај указ, у пот пу но сти кон тра дик то ран прет ход ном ука зу од 12. сеп-
тем бра 1926, ко ји је за гра нич ним је рар си ма дао бла го слов да фор ми ра ју 
соп стве ну не за ви сну ад ми ни стра ци ју, са др жао је чак текст из ја ве ко ја тре ба 
да бу де пот пи са на: „Ја, до ле пот пи са ни, обе ћа вам да због сво је ствар не за ви-
сно сти од Мо сков ске па три јар ши је не ћу се би до пу сти ти, ни у дру штве ним 
ак тив но сти ма, а по го то во не у цр кве ном ра ду, би ло ка кво исту па ње ко је би 
у крај њој ли ни ји мо гло да се схва ти као не ло јал ност со вјет ској вла ди”.341

За гра нич ном кли ру је дат рок за пот пи си ва ње ове из ја ве до 15. ок то бра. 
Са бор епи ско па РПЦЗ је у сво јој по сла ни ци од 9. сеп тем бра 1927. од го во рио: 
„Сло бод ни део Ру ске Цр кве пре ки да ад ми ни стра тив не од но се са цр кве ном 
ад ми ни стра ци јом у Мо скви (тј. са ми тро по ли том Сер ги јем и ње го вим Си но-
дом) услед чи ње ни це да су нор мал ни од но си са њом не мо гу ћи због ње не по-
ро бље но сти од стра не ате и стич ког ре жи ма ко ји ју је ли шио сло бо де да де лу је 
сход но сво јој во љи и сло бо де да упра вља Цр квом у скла ду са ка но ни ма”.

Ми тро по лит Евло ги је Па ри ски, ко ји се од тог тре нут ка одво јио од Ру-
ске Цр кве у ег зи лу, ипак је при стао да пот пи ше из ја ву ло јал но сти, „али уз 
огра ду да из раз 'ло јал ност' за нас зна чи де по ли ти за ци ју Цр кве у еми гра ци-
ји, што зна чи да од ам во на не сме мо да пра ви мо по ли тич ку аре ну ако ће мо 
ти ме оте жа ти си ту а ци ју на ше ро ђе не Мај ке Цр кве; али ми не мо же мо би ти 
'ло јал ни' со вјет ским вла сти ма, по што ни смо гра ђа ни СССР-а и СССР нас не 
при зна је као та кве, те сто га по ли тич ки зах тев са ка нон ске тач ке гле ди шта 
ни је оба ве зу ју ћи за нас…”342

Ми тро по лит Ан то ни је (Хра по виц ки), пр во је рарх Ру ске Цр кве у ег зи лу, 
из дао је тим по во дом по сла ни цу у ко јој је на пи сао: „Две по сла ни це са да се 
об ја вљу ју сву да по штам пи и чи та ју по мно гим цр ква ма ко је су до не дав но 
би ле пра во слав не – по сла ни це дво ји це мо јих на жа лост оми ље них бив ших 
уче ни ка, са ко ји ма сам се сво је вре ме но до бро сла гао, ми тро по ли та Сер ги ја и 

341 Ц итирано  у:  P rot opriest Ale xander Lebedeff , „Is  the Moscow Patriarchate the 'Mother Church' of the 
ROCOR”,           Orthodox@ListServ . I ndiana. Ed u, 24 December,  199 7.
342 P ro topr ie st Vlad islav Tsypin, Russk aia Prav os lavnaia  Tse rko v', 1 925-1938, Moscow: Izdaniye 
Sretenskogo Monastyria, 1999, p. 383 (Р).
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Евло ги ја, а ко ји су са да от па ли од спа со но сног цр кве ног је дин ства и ве за ли 
се за не при ја те ље Хри ста и све те Цр кве – од врат не бо го хул не бољ ше ви ке, 
ко ји су се у све му пот чи ни ли пред став ни ци ма је вреј ске ква зи-на у ке што 
сву да на пре ду је под на зи вом ко му ни зам или ма те ри ја ли зам… Не ка се те 
но ве ва ра ли це не прав да ју из ја ва ма да ни су при ја те љи бољ ше ви ка и Је вре ја 
ко ји сто је на че лу бољ ше вич ког цар ства: у сво јим ду ша ма они мо жда ни су 
њи хо ви при ја те љи, али пот чи ни ли су се, прем да не ра до, тим не при ја те љи ма 
Хри сто вим, и по ку ша ва ју да оја ча ју њи хо ву власт, не са мо пре ко не срећ них 
жи те ља Све те Ру си је, не го та ко ђе пре ко чи та вог ру ског на ро да, чак и оних 
ко ји су оти шли да ле ко од Ру си је”.343

Пе тог ју ла 1928. Ар хи је реј ски Си нод РПЦЗ је од лу чио: „Са да шњи указ 
не до но си ни шта но во у по ло жај За гра нич не Цр кве. Он по на вља исти онај 
по зна ти указ Ње го ве све то сти па три јар ха Ти хо на из 1922, ко ји је сво је вре ме-
но од луч но од ба ци ла чи та ва За гра нич на Цр ква”.344

Као од го вор на ово од би ја ње, ми тро по лит Сер ги је је ис кљу чио је рар хе 
Ру ске За гра нич не Цр кве из Мо сков ске па три јар ши је. Та ко је као ре зул тат 
чи сто по ли тич ких зах те ва Сер ги је ве Мо сков ске па три јар ши је на стао пр ви 
рас кол из ме ђу Ру ске Цр кве уну тар и из ван Ру си је.

По зи ци ју За гра нич не Цр кве у ње ном од би ја њу Сер ги је вог зах те ва 
по др жа ли су епи ско пи на Со лов ка ма, ко ји су пи са ли: „По сла ни ца пре ти 
ис кљу че њем из кли ра Мо сков ске па три јар ши је све ште но слу жи те љи ма ко ји 
су оти шли са еми гран ти ма, због њи хо ве по ли тич ке де лат но сти, тј. од ре ђу је 
цр кве ну ка зну за по ли тич ка исту па ња, што про тив ре чи од лу ци Све ру ског 
Са бо ра из 1917-1918, до не тој 16. ав гу ста 1918, ко ја је об ја сни ла сву ка нон ску 
не до пу сти вост та квих ка зни и ре ха би ли то ва ла сва ли ца ко ја су у про шло сти 
би ла ли ше на чи на због по ли тич ких пре сту па”.345

Слич ни до га ђа ји од и гра ли су се у то вре ме и у Гру зи ји. „Из ме ђу 21. и 
27. ју ла – пи ше о. Или ја Ме ли ја – Са бор је за ка то ли ко са иза брао Хри сто фо-
ра (Циц ки шви ли ја). Ше стог ав гу ста он је пи сао Ва се љен ском па три јар ху 
Ва си ли ју III, а овај му је од го во рио осло вља ва ју ћи га као ка то ли ко са. Но ви 
Ка то ли кос је пот пу но про ме нио од нос Цр кве пре ма со вјет ској вла сти ко ја 
је зва нич но об ја ви ла свој ми ли тант ни ате и зам, у прав цу пот чи ња ва ња и 
са рад ње са вла дом”.346

343 Tsypin, op. cit., pp.  383 -384.
344 Tsypin, op. cit.,  p.  384.
345 Regelson, op. cit., p.  436. Gustavson, op. cit., p p.  7 1-7 3.
346 Mel ia,  op. cit.,  p. 113.



187

„Усле ди ле су – пи ше о. Самп сон За те и шви ли – го ди не обе ле же не про го-
ном кли ра и вер них, рас пу шта њем ма на сти ра, уни шта ва њем цр ка ва и њи хо-
вим пре тва ра њем у скла ди шта и шта ле… Си ту а ци ја у Гру зиј ској Цр кви би ла 
је ве ро ват но, још тра гич ни ја и без на де жни ја (не го у Ру ској Цр кви), по што 
су се но ва ис ку ше ња на ста ви ла на ста ре, још не за це ље не ра не ко је су оста ле 
из прет ход них епо ха”.347

У ок то бру 1930. бу ду ћег ар хи е пи ско па Ле он ти ја Чи ле ан ског по по слу ша-
њу је по слао у Тби ли си ње гов ду хов ни отац, схи ар хи е пи скоп Ан то ни је (кнез 
Аба шид зе). „У Тби ли си сам до пу то вао уве че – пи ше он у сво јим 'Успо ме на ма' 
– и пра во с пи смом по шао сам у са бор ну Си он ску цр кву… Бољ ше ви ци су та ко 
пре пла ши ли све штен ство са бор не цр кве, да су се пла ши ли да ме при ме на 
ко нак у сво јим ку ћа ма, не го су ми на ме сти ли да спа вам у са мој цр кви”.348

Као да је пра тио Гру зи не, ми тро по лит Сер ги је је 29. ју ла из дао сво ју зло-
гла сну Де кла ра ци ју, ко ја је од та да по ста ла основ по сто ја ња со вје ти зо ва не 
Мо сков ске па три јар ши је и ко ја је иза зва ла нај ве ћи и нај ра зор ни ји рас кол у 
исто ри ји Пра во слав не Цр кве од вре ме на от па да ња пап ства у је да на е стом 
ве ку.

Он је ту пр во по ку шао да пред ста ви ка ко је па три јарх Ти хон то бо же 
стал но те жио ка то ме да Цр ква бу де ле га ли зо ва на од стра не др жа ве, али су 
га у то ме оме ли епи ско пи-еми гран ти и ње го ва смрт. За тим на ста вља: „На мој 
по зив и уз до зво лу вла сти фор ми ран је Па три јар шиј ски Све ште ни Си нод 
са чла но ви ма ко ји су пот пи са ни у овом до ку мен ту. Не до ста је Ми тро по лит 
нов го род ски Ар се ни је, ко ји још ни је сти гао, и Ар хи е пи скоп ко стром ски Се-
ва сти јан, ко ји је бо ле стан. Удо во ље но је на шој мол би да овом Си но ду бу де 
до пу ште но да пре у зме упра вља ње Пра во слав ном Све ру ском Цр квом. Са да 
на ша Пра во слав на Цр ква има не са мо ка нон ски ле гал ну цен трал ну власт, 
не го и цен трал ну власт ко ја је ле гал на пре ма др жав ном пра ву Со вјет ског 
Са ве за. Ми се на да мо да ће се ова ле га ли за ци ја по сте пе но про ши ри ти и на 
ни же ор га не цр кве не вла сти, на епар хи је и обла сти. Је два да је по треб но об-
ја шња ва ти зна чај и по сле ди це ове про ме не за на шу Пра во слав ну Цр кву, за 
ње но све штен ство и цр кве не ак тив но сти. Уз не си мо сто га на ше хва ле Го спо ду, 
Ко ји је та ко бла го и зво лео за сво ју Цр кву. Из ра зи мо та ко ђе, у име чи та вог 
на ро да, за хвал ност со вјет ској вла ди за ње но раз у ме ва ње ре ли ги о зних по тре-
ба пра во слав ног ста нов ни штва. Исто вре ме но, из ра зи мо вла ди уве ра ва ње да 
не ће мо зло у по тре би ти по ве ре ње ко је нам је ука за но.

347 Z ateish vi li,  „Gruzinskaya  Tserkov' i  po lnota pravoslaviya”, у: Bessmertn y & Filat ov,   op .  cit., p .  4 22 .
348 A. B.  P sarev,  „Zh izn eopisanie Arkhiepiskopa  Le onti a  Chilijskogo (1904-1971 gg.)”, Pravoslavnaia 
Zhizn',  N  3  (555), Ma rc h, 1996, p . 2 0  (Р ).
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При сту пив ши, с бла го сло вом Го спод њим, си нод ским по сло ви ма, пот пу но 
смо све сни ве ли чи не за дат ка ко ји сто ји ка ко пред на ма, та ко и пред свим пред-
став ни ци ма Цр кве. Ми тре ба не са мо на ре чи ма, не го и де лом да по ка же мо ка ко 
ло јал ни гра ђа ни Со вјет ског Са ве за и ло јал ни по да ни ци со вјет ске вла сти мо гу 
да бу ду не са мо љу ди рав но ду шни пре ма Пра во слав ној ве ри или из дај ни ци Пра-
во слав не Цр кве, не го та ко ђе и нај рев но сни је при ста ли це Пра во слав не Цр кве, 
они ко ји ма је Цр ква, са свим ње ним дог ма ма и пре да њем, са чи та вим ње ним 
ка нон ским и бо го слу жбе ним по рет ком, јед на ко дра га као исти на и жи вот.

Ми же ли мо да бу де мо пра во слав ни и да у исто вре ме Со вјет ски Са вез 
до жи вља ва мо као на шу гра ђан ску отаџ би ну, чи ји су ус пе си и на пре дак та ко ђе 
на ши ус пе си и наш на пре дак, а ње ни не у спе си – на ши не у спе си. Све што је 
усме ре но про тив Со вјет ског Са ве за – сва ки на пад, бој кот, дру штве ну не сре ћу 
или оби чан слу чај уби ства, као не дав но у Вар ша ви – сма тра ће мо за на пад на 
нас са ме.349 Оста ју ћи пра во слав ни, ми ће мо из вр ша ва ти на ше ду жно сти као 
гра ђа ни Со вјет ског Са ве за, не са мо због (стра ха од) гне ва, не го и због са ве сти 
(Рим. 13,5), и ми се на да мо да ће мо уз Бо жи ју по моћ и на шу са рад њу и ме ђу-
соб ну по др шку би ти у ста њу да ре ши мо тај за да так.

Нас не мо же да за др жа ва са мо оно што је ко чи ло раз ви так цр кве ног 
жи во та на ба зи ло јал но сти др жа ви у пр вим го ди на ма со вјет ске вла сти. То 
по ка зу је не до вољ ну свест о озбиљ но сти све га оно га што се у на шој зе мљи 
до го ди ло. Ус по ста вља ње со вјет ске вла сти мно го је на ли ко ва ло на не ки не-
спо ра зум, не ку слу чај ност ко ја не ће тра ја ти ду го. Љу ди су за бо ра ви ли да за 
хри шћа не не ма слу чај но сти и да је оно што се де си ло са на ма, као и сву да и 
увек, де ло исте ру ке Бо жи је ко ја де лу је, ру ке ко ја не у мо љи во во ди сва ки на-
род до кра ја пу та ко ји му је од ре ђен. Оним љу ди ма ко ји не же ле да раз у ме ју 
'зна ке вре ме на' мо же из гле да ти да је не мо гу ће рас ки ну ти са ста рим ре жи мом, 
па и са мо нар хи јом, без рас ки да са Пра во сла вљем… Са мо са ња ри у сво јим 
ку ла ма од сло но ва че мо гу да за ми сле да та ко ве ли ка за јед ни ца као што је Пра-
во слав на Цр ква, са чи та вом сво јом ор га ни за ци јом, мо же мир но да по сто ји 
у др жа ви кри ју ћи се од вла сти. Са да кад на ша па три јар ши ја, ис пу ња ва ју ћи 
за ве шта ње по кој ног па три јар ха, од луч но и без окре та ња за со бом сту па на 
пут ло јал но сти, љу ди ко ји та ко раз ми шља ју тре ба или да се пре ну и, оста вља-
ју ћи сво је по ли тич ке сим па ти је код ку ће, при ђу Цр кви са мо са сво јом ве ром, 
ка ко би ра ди ли са на ма са мо у име ве ре, или (ако не мо гу од мах да се пре ну) 
349 П ро тојере ј  Лав Лебеде в  ово комента риш е следећим  ре чи ма: „У  В аршави  је  Б. Коверда у био бољше-
ви ка Војкова  (позн ат ог  и  к ао Веј нер), је днога  од  г лавних организат ора у биства  Ца рске Породи це , што ј е 
бил о  добро  познато 1 92 7.  годи не ” .  Дакле,  Се ргије жали  зб ог по гибије ца р еу бице и  по зива на т о читаву 
Цркву! („Dialogue betwee n the ROCA and th e  MP: How an d  Wh y?” , Grea t Lent, 1998.  Извештај  за  Архијер-
ејс ки Сабор  РПЦ З. Прев ео  н а енгле ски  и пост авио на ин тер нет протођакон Кристофер Бирчал ). 
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да ма кар не ко че нас, и да при вре ме но на пу сте сце ну. Ми смо си гур ни да ће 
се они опет, и то вр ло бр зо, вра ти ти да ра де са на ма, ка да се уве ре да се про-
ме нио са мо од нос пре ма вла сти ма, док су ве ра и пра во слав ни хри шћан ски 
жи вот оста ли не по ко ле ба ни…”350

Ве ли ка по гре шка, ко ја ле жи у ко ре ну ове Де кла ра ци је, на ла зи се у по-
след њој ци ти ра ној ре че ни ци, у иде ји да је у ан ти хри шћан ској др жа ви, чи ји је 
циљ био ис ко ре њи ва ње сва ке ре ли ги је, мо гу ће са чу ва ти ло јал ност др жа ви, а 
да „ве ра и пра во слав ни хри шћан ски жи вот оста ну не по ко ле ба ни”. Овај став 
прет по ста вља да је мо гу ће, у Со вјет ском Са ве зу или у древ ном Ри му, по ву ћи 
ја сну ли ни ју из ме ђу по ли ти ке и ре ли ги је. Али у прак си, чак и ви ше не го у 
те о ри ји, та ква ли ни ја се не мо же по ву ћи. Под се ти мо се оно га што смо ра ни је 
већ ре кли: за бољ ше ви ке та ква ли ни ја по де ле ни је по сто ја ла; за њих је све би-
ло иде о ло шки, све је тре ба ло да бу де у скла ду са њи хо вом иде о ло ги јом, ни је 
би ло про сто ра за не сла га ње, ни је би ло сфе ре при ват но сти у ко ју др жа ва и 
ње на иде о ло ги ја не за ди ру: по ро дич ни жи вот (са мо гра ђан ски брак, раз вод 
на зах тев, де ца ухо де ро ди те ље), обра зо ва ње (оба ве зан марк си зам), еко но ми-
ја (на ци о на ли за ци ја, ко лек ти ви за ци ја), вој на слу жба (по да нич ка за кле тва 
Ле њи ну), на у ка (дар ви ни зам), умет ност (соц ре а ли зам) и ре ли ги ја (од у зи ма-
ње цр кве них дра го це но сти, ре ги стра ци ја, по ми ња ње вла сти на Ли тур ги ји, 
из ве шта ји све штен ства о оно ме што им је ис по ве ђе но). Про ти вље ње би ло 
ко јем од ових зах те ва сма тра но је за „ан ти со вјет ско по на ша ње”, тј. по ли тич ку 
не ло јал ност. Сто га ни је би ло свр хе да не ко из ја вљу је сво ју по ли тич ку ло јал-
ност ре жи му, а да од би је да при хва ти ма кар је дан од ових зах те ва. Пре ма 
со вјет ском ту ма че њу ре чи: јер ко ји сав за кон одр жи а са гре ши у јед ном, крив 
је за све (Јак. 2,10), та ква осо ба би ла је „на род ни не при ја тељ”.

Ро ђе ње Ка та комб не Цр кве:
ми тро по лит Јо сиф Пе тро град ски

Об ја вљи ва ње Де кла ра ци је ми тро по ли та Сер ги ја иза зва ло је бу ру кри-
ти ка, на ко је он мо ра да је био спре ман. Про тив ни ци Де кла ра ци је ви де ли су 
у њој лу ка ви ју вер зи ју об но вљен ства. Чак и при ста ли це и не у трал ни ко мен-
та то ри са За па да схва ти ли су да она пред ста вља ва жну про ме ну у од но си ма 
Цр кве и др жа ве. 

Та ко аме рич ки про фе сор Ви љем Фле чер ко мен та ри ше: „То је би ла ду бо-
ка и зна чај на про ме на по зи ци је Ру ске Пра во слав не Цр кве, ко ја је иза зва ла 

350 Regelson, op. cit., pp. 431-32.
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бу ру про те ста”. Пре ма со вјет ском на уч ни ку Ти то ву, „на кон што је па три јар-
шиј ска Цр ква про ме ни ла свој од нос пре ма со вјет ској др жа ви, за у зи ма ју ћи 
по зи ци ју ло јал но сти, у очи ма вер них иш че зла је сва ка ствар на раз ли ка из ме ђу 
Пра во слав не Цр кве и об но вље на ца”.351 Опет, пре ма ар хи ман дри ту (ка сни је 
ми тро по ли ту) Јо ва ну (Сни че ву), у не ким епар хи ја ма на Ура лу 90% па ро хи ја 
је у знак про те ста вра ти ло Сер ги је ву Де кла ра ци ју.352

Вла ди мир Ру сак пи ше: „Цр ква се по де ли ла. Ве ћи на све штен ства и на-
ро да, чу ва ју ћи чи сто ту екли си о ло шке све сти ни је при зна ла Де кла ра ци ју… 
То је био по вод за но ва хап ше ња. Сви они ко ји ни су при зна ли Де кла ра ци ју 
би ли су ухап ше ни и прог на ни у уда ље не обла сти или за то че ни у за тво ре 
и кон цен тра ци о не ло го ре. Го ди не 1929. око 15 је ра ра ха ко ји ни су де ли ли 
по зи ци ју ми тро по ли та Сер ги ја би ли су ухап ше ни. Ми тро по лит Ки рил, 
глав ни 'опо нент' ми тро по ли та Сер ги ја, у ју ну је био прог нан у Ту ру ханск. 
Про це ду ра хап ше ња из гле да ла је от при ли ке ова ко: агент ГПУ би се по ја вио 
пред епи ско пом и упу тио му ди рект но пи та ње: ка кав је ваш од нос пре ма 
Де кла ра ци ји ми тро по ли та Сер ги ја? Ако епи скоп од го во ри да је не при зна је, 
агент до но си за кљу чак: то зна чи да сте ви кон тра ре во лу ци о нар. И епи скоп 
је би вао ухап шен”.353

Пр ва за бе ле же на ре ак ци ја ан ти сер ги ја на ца по те кла је од епи ско па за-
то че них на Со лов ка ма. На ини ци ја ти ву епи ско па Ва си ли ја При лу шког, у 
пи сму са да ту мом 27. сеп тем бар (пра зник Во здви же ња Ча сног Кр ста), они су 
на пи са ли: „Иде ја о пот чи ња ва њу Цр кве др жав ним од лу ка ма из ра же на је (у 
Сер ги је вој Де кла ра ци ји) на та ко ка те го ри чан и ши рок на чин, да ла ко мо же 
би ти про ту ма че на у сми слу пот пу ног пре пли та ња Цр кве и др жа ве… Цр ква 
не мо же да при зна све успе хе и на пре дак др жа ве као сво је соп стве не успе хе 
и на пре дак. Сва ка вла да мо же по вре ме но да до не се нео прав да не, не за ко ни те 
и окрут не од лу ке ко је услед при си ле по ста ју оба ве зне за Цр кву, али ко ји ма 
Цр ква не мо же да се ра ду је или да их одо бра ва. Је дан од ци ље ва са да шње 
вла де је ели ми ни са ње сва ке ре ли ги је. Вла дин успех у том по гле ду не мо же 
би ти при знат од Цр кве као њен соп стве ни успех… По сла ни ца упу ћу је вла ди 
'све на род ну за хвал ност због раз у ме ва ња ре ли ги о зних по тре ба пра во слав ног 
ста нов ни штва'. Та кав из раз за хвал но сти из уста гла ве Ру ске Пра во слав не 
Цр кве не мо же би ти искрен, те сто га не од го ва ра до сто јан ству Цр кве… Па три-
јар шиј ска по сла ни ца без ика квих огра да при хва та зва нич ну вер зи ју ства ри 
и сву кри ви цу за бол не су ко бе из ме ђу Цр кве и др жа ве пре у зи ма на Цр кву… 

351 Ци тир ано у: Fletcher, op. cit.,  p. 59.
352 R egelson, op. cit., p. 434.
353 R us ak, Svidetel'stvo, op. cit. , p . 175; Gubonin, op. cit., p .  409.
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Го ди не 1926. ми тро по лит Сер ги је је ре као да се бе ви ди са мо као при вре ме ног 
за ме ни ка чу ва ра па три јар шиј ског тро на и да ни је над ле жан за упу ћи ва ње 
па стир ских по сла ни ца чи та вој Ру ској Цр кви. За што је са да про ме нио сво је 
ми шље ње? Па стир ска по сла ни ца ми тро по ли та Сер ги ја и ње го вог Си но да 
во ди Цр кву у пакт са др жа вом. То су има ли у ви ду ка ко ње ни ауто ри, та ко и 
вла да. Сер ги је ва ак ци ја на лик је на по ли тич ке ак тив но сти Жи ве цр кве, и од 
њих се не раз ли ку је су штин ски, не го са мо по фор ми и оби му…”354

У ме ђу вре ме ну, ан ти сер ги јан ске гру пе фор ми ра не су у раз ли чи тим де-
ло ви ма зе мље. Та ко је из ме ђу 3. и 6. ок то бра у Уфи одр жан ан ти сер ги јан ски 
епар хиј ски са бор. Дру ге гру пе фор ми ра не су у Мо скви и Пе тро гра ду.

Два де сет пр вог ок то бра Сер ги је је на ре дио це ло куп ном све штен ству у Ру си-
ји да на бо го слу же њи ма тре ба да по ми њу со вјет ске вла сти, и да не по ми њу би ло 
ко га од прог на них епи ско па. Ове ме ре ве о ма су по ја ча ле уз не ми ре ност вер них. 
У по ми ња њу вла сти мно ги су ви де ли ону гра ни цу иза ко је је Цр ква већ по чи-
ња ла да от па да од Пра во сла вља. А од би ја ње по ми ња ња прог на них ар хи је ре ја 
озна ча ва ло би да они ни су пра во слав ни и пред ста вља ло би рас кид са пре да њем 
по ми ња ња прог на них је ра ра ха ко је се же до вре ме на рим ских ка та ком би. Сер ги је 
је за пра во тра жио од се ца ње вер них од њи хо вих ка нон ских је ра ра ха.

Два де сет пе тог ок то бра епи скоп Ни ко лај (Ја ру ше вич) је у са бор ној цр-
кви Вас кр се ња Хри сто вог у Пе тро гра ду об ја вио од лу ку При вре ме ног Си но-
да о пре ме шта њу пе тро град ског ми тро по ли та Јо си фа (Пе тро ви ча) у Оде су 
(др жав не вла сти су већ за бра ни ле ми тро по ли ту Јо си фу да се вра ти у град). 
То је иза зва ло ве ли ке не ми ре у Пе тро гра ду, ко ји од тог до ба по ста је је дан од 
глав них цен та ра Истин ске Пра во слав не Цр кве. Ми тро по лит Јо сиф је од био 
да се пот чи ни Сер ги ју, ока рак те ри сав ши сво је пре ме шта ње као „не ка нон ско, 
не про ми шље но, и уга ђа ње злој ин три ги, у ко јој ја не ћу да уче ству јем”.355 

Пре ме шта ње епи ско па са јед не ка те дре на дру гу, иако за бра ње но ка но-
ни ма, пред ста вља ло је уоби ча је ну по ја ву у ру ском цр кве ном жи во ту, чак и 
пре ре во лу ци је. Али ми тро по лит Јо сиф је са да ре а го вао та ко оштро за то 
што је у то ме ја сно ви део пр сте ОГ ПУ, чи ју је во љу ми тро по лит Сер ги је 
јед но став но са мо спро во дио. За и ста, чи ње ни ца да је Сер ги је у том пе ри о ду 
пре ме стио ви ше од 40 епи ско па, пред ста вља јед ну од глав них оп ту жби епи-
ско па-ис по вед ни ка про тив ње га, и те шко се мо же оправ да ти би ло ка квим 
чи сто цр кве ним раз ло зи ма.

Не обра ћа ју ћи па жњу на не ре де у Пе тро гра ду, ми тро по лит Сер ги је је 
лич но пре у зео упра вља ње епар хи јом, по слав ши у сво је име епи ско па Алек-
354 Regelson, op. cit., p. 440.
355  Gu bonin, op. cit.,  pp.  51 6, 524.



192

си ја (Си ман ског), пре ма ко ме је на род осе ћао не по ве ре ње због ње го ве уло ге 
у по гу бље њу ми тро по ли та Ве ни ја ми на 1922 го ди не. Та ко је са мо три ме се ца 
по сле Де кла ра ци је но ви ре во лу ци о нар ни ка дар већ био рас по ре ђен... За тим 
је 31. ок то бра ар хи ман дрит Сер ги је (Зен ке вич) био хи ро то ни сан за Епи ско па 
Де чи јег се ла, ма да је ка нон ски епи скоп Гри го ри је (Ле бе дев) још увек био жив, 
али је ча мио у за тво ру ГПУ. Од тог тре нут ка мно ги па ро хи ја ни пре ста ли су 
да од ла зе у цр кве у ко ји ма је по ми ња но име ми тро по ли та Сер ги ја, а епи скоп 
Ни ко лај ни је по зи ван да слу жи.356

8. но вем бра ар хи е пи скоп Ан дреј Уф ски из дао је у Кзил-Ор ди по сла ни цу 
у ко јој ка же да „чак и ако се ла жљи ви Сер ги је по ка је, као што се ра ни је три 
пу та по ка јао због об но вљен ства, ни под ко јим усло ви ма не тре ба да бу де при-
мљен у оп ште ње”. Ова по сла ни ца је бр зо об и шла Ис точ ну Ру си ју и Си бир.

Она је мо жда иза зва ла одва ја ње од Сер ги ја, у но вем бру, епи ско па Вик-
то ра Гла зов ског, ду хов ног че да  ве о ма ува же ног ка та комб ног стар ца-епи ско-
па Сте фа на (Бе ха). Вла ди ка Вик тор је на ро чи то ис та као сле де ћу фра зу из 
Де кла ра ци је: „Са мо са ња ри у сво јим ку ла ма од сло но ва че мо гу да за ми сле 
да та ко ве ли ка за јед ни ца као што је Пра во слав на Цр ква, са чи та вом сво јом 
ор га ни за ци јом, мо же мир но да по сто ји у др жа ви кри ју ћи се од вла сти”. Он 
је у то ме ви део пре це њи ва ње зна ча ја спо ља шње ор га ни за ци је Цр кве на ра-
чун ње не уну тра шње вер но сти Хри сту, што је при ме тио још 1911. у јед ној 
Сер ги је вој књи зи и што је та да про ко мен та ри сао ре чи ма да ће до ћи вре ме 
ка да ће тај чо век да по тре се Цр кву…357 

Ево шта је епи скоп Вик тор пи сао са мом Сер ги ју: „По дру ги пут Вас је 
ђа во за вео и пре ва рио кроз иде ју о ор га ни за ци ји Цр кве. Но, ако се та ор га-
ни за ци ја ку пу је по тој це ни, да не оста је ви ше ни Цр кве Хри сто ве као до ма 
бла го дат ног спа се ња чо ве ко вог, а и сам онај ко је до био ор га ни за ци ју пре ста је 
да бу де оно што је био – јер је пи са но: Не ка да ни ње го ви бу ду ма ло број ни и 
епи скоп ство ње го во да узме дру ги (Пс. 108,8) – он да нам је бо ље да не ма мо 
ни ка да ни ка кву ор га ни за ци ју. Ка ква је ко рист ако од Бо гом бла го сло ве них 
хра мо ва Ду ха Све то га из не на да по ста не мо не до стој ни, док исто вре ме но 
до би ја мо спо ља шњу ор га ни за ци ју? Ни ка ква. Не ка и чи тав ви дљи ви ма те-
ри јал ни свет про пад не – у на шим очи ма тре ба да бу де ва жни ја ствар на 
по ги би ја ду ше, ко јом ће би ти ка жњен онај ко да је та кве из го во ре за грех”. 
Он за кљу чу је да Сер ги јев пакт са ате и сти ма „ни је ма њи (грех) од би ло ко је 
је ре си или рас ко ла, не го је чак не у по ре ди во ве ћи, јер ди рект но гу ра чо ве ка 

356 V. V.Antonov, „Otvet na Deklaratsiu”, R uss kij Pastyr', 24, 1996, p. 7 3  (Р ).
357 Reg elson, op.  cit., p.  6 01.
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у без дан уни ште ња, пре ма не ла жним ре чи ма: А ко се од рек не Ме не пред љу-
ди ма… (Мт. 10,33)”.358

Истог тог ме се ца но вем бра ан ти сер ги ја ни зам је по чео да се раз ви ја и 
у Укра ји ни, са об ја вљи ва њем „Ки јев ског апе ла” ко га су на пи са ли схи-ар хи-
е пи скоп Ан то ни је (Аба шид зе), епи скоп Да ма скин Глу ков ски и све ште ник 
отац Ана то ли је Жу ра ков ски. Они су у ве зи са Сер ги је вом Де кла ра ци јом 
на пи са ли: „Бу ду ћи да за ме ник чу ва ра па три јар шиј ског тро на из да је де кла ра-
ци је у име чи та ве Цр кве и до но си од го вор не од лу ке без при стан ка чу ва ра 
тро на и ве ли ког бро ја епи ско па, он очи глед но пре ко ра чу је гра ни це сво јих 
овла шће ња…”359

У ме ђу вре ме ну, Епи скоп Ди ми три је Гдов ски ор га ни зо вао је у Пе тро гра-
ду, са бла го сло вом ми тро по ли та Јо си фа Пе тро град ског, ве ро ват но нај ве ћу 
ан ти сер ги јан ску гру пу. „Јо си фов ци” су ка сни је пре у зе ли вођ ство ме ђу ан ти-
сер ги јан ци ма и у Тве ру, Мо скви, Во ро ње жу и да ље. Два на е стог де цем бра 
они су по сла ли де ле га ци ју ко ју је пред во дио епи скоп Ди ми три је и у ко јој 
су би ли пред став ни ци осмо ри це пе тро град ских ар хи је ре ја, све штен ства и 
на уч них кру го ва, да по се ти Сер ги ја у Мо скви. Раз го вор се усред сре дио не 
на Сер ги је ве ка нон ске пре кр ша је, не го на цен трал но пи та ње ње го вог од но са 
пре ма со вјет ској вла сти. У јед ном тре нут ку Сер ги је је ре као: „Сво јом но вом 
цр кве ном по ли ти ком ја спа са вам Цр кву”. На то је про то је реј Вик то рин До-
брон ра вов од го во рио: „Цр ква не ма по тре бу за спа са ва њем; вра та адо ва не ће 
је над вла да ти. Ви са ми, вла ди ко, има те по тре бу за спа се њем кроз Цр кву”.360 
По сле да љих пре го во ра у истом ду ху, епи ско пи Ди ми три је Гдов ски и Сер ги-
је Нарвс ки су 26. де цем бра пот пи са ли акт о одва ја њу од Сер ги ја. Овај акт је 
7. ја ну а ра одо брио и ми тро по лит Јо сиф (ко ме је би ло за бра ње но да до ла зи 
у Пе тро град).

У пи сму јед ном со вјет ском ар хи ман дри ту ми тро по лит Јо сиф од ба цу је 
оп ту жбе да је рас кол ник и за рас кол оп ту жу је Сер ги ја: „Сер ги је ви за штит ни-
ци ка жу да ка но ни до зво ља ва ју одва ја ње од епи ско па са мо због је ре си ко ја је 
осу ђе на на са бо ру. Про тив ово га мо же да се при го во ри, да се де ла ми тро по-
ли та Сер ги ја мо гу под ве сти под ту ка те го ри ју, ако се има у ви ду ње го во та ко 
јав но на ру ша ва ње сло бо де и до сто јан ства Јед не, Све те, Са бор не и Апо стол ске 
Цр кве. По врх то га, и са ми ка но ни мно го то га не мо гу да пред ви де, а мо же ли 
би ти спо ра о то ме да је го ре и штет ни је од сва ке је ре си ка да не ко за ри ва нож 
у са мо ср це Цр кве – у ње ну сло бо ду и до сто јан ство?… Да не из гу би мо ма ло-

358 Ц итирано у: Andreyev, Russia's Ca tac omb Saints, op. cit., pp. 1 41-43.
359 Regelson, op. cit., p . 435.
360 Andreyev, op. cit., p.  100.
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по ма ло, не при мет но, ону сло бо ду ко ју нам је Сво јом Кр вљу да ро вао Го спод 
наш Исус Хри стос, Осло бо ди лац свих љу ди (8. пра ви ло Тре ћег Ва се љен ског 
са бо ра)… Мо жда, не спо рим, 'вас са да има мно го ви ше не го нас'. И не ка бу де 
да 'иза ме не не сто ји мно го на ро да', ка ко ви ка же те. Али ја се бе ни ка да не ћу 
сма тра ти за рас кол ни ка, чак и ако оста нем пот пу но сам, као што је не ка да 
ре као је дан од све тих ис по вед ни ка. Не ра ди се ту о кван ти те ту, то ни на тре-
ну так не мој те да за бо ра ви те: Син Чо ве чи ји ка да до ђе, хо ће ли на ћи ве ру на 
зе мљи? (Лк. 18,8). И мо жда по след њи 'бун тов ни ци' про тив из дај ни ка Цр кве 
и из вр ши ла ца ње ног ра за ра ња не ће би ти са мо епи ско пи или све ште ни ци, 
не го обич ни љу ди, баш као што су по крај Кр ста Хри сто вог Ње гов по след њи 
стра дал нич ки уз дах чу ле са мо ма ло број не Ње му бли ске про сте ду ше”.361

У овом нај кри тич ни јем тре нут ку цр кве ног су ко ба, бољ ше ви ци су из му-
зе ја из ву кли мо шти ве ро ват но нај по што ва ни јег све ти те ља у Ру ској Цр кви, 
све тог Се ра фи ма Са ров ског, на ру га ли им се и оскр на ви ли их. То је по ка за ло, 
ако је ика ква де мон стра ци ја уоп ште би ла по треб на, да је из ја ва ми тро по ли та 
Сер ги ја о то ме ка ко вла сти па зе на ин те ре се Цр кве и не про го не ре ли ги ју, 
пред ста вља ла ор ди нар ну лаж.

У про ле ће 1928. на ста ла је по след ња ве ли ка ан ти сер ги јан ска гру па – она 
у Ја ро сла ву, под вођ ством ми тро по ли та Ага тан ге ла Ја ро слав ског.

Два де сет де ве тог апри ла је дан од во де ћих сер ги ја на ца епи скоп Ма ну ил 
(Ле ме шев ски) је у пе тро град ској цр кви Св. Тро ји це ре као: „Та мо су от па ли 
и од се кли се бе нај бо љи па сти ри, ко ји су сво јом чи сто том у бор би про тив 
об но вљен ства ста ја ли мно го из над оста лих”.362

Са да је још пре о ста ло да се ове раз ба ца не гру пе ује ди не под за јед нич ким 
ру ко вод ством, или, у крај њој ли ни ји, за јед нич ким ис по ве да њем и по рет ком. 
На осно ву из ја ве све ште но му че ни ка Мак си ма, Епи ско па сер пу хов ског, мо-
же мо из ве сти за кљу чак да се 1928. са стао не ки Ка та комб ни Са бор ко ји је 
ана те ми сао сер ги јан це;363 дру ги из вор опи су је тзв. Но мад ски са бор ко ме је у 
раз ли чи то вре ме при су ство ва ло око 70 прог на них епи ско па, и ко ји је та ко ђе 
ана те ми сао сер ги јан ство.364 Ипак, ве ћи на пра вих пра во слав них ис тра жи ва ча 
оста је скеп тич на по пи та њу по сто ја ња та квог са бо ра…

361 A ndreyev, op. cit.,  p. 100.
362 M ichael Sh ka rov sky, „Iosifl yanskoye Dvizhen iye  i Oppozitsiya v SSSR (1927-1 94 3)”,  Minuvs heye,  1 5, 
 1994,  p.  4 50.
363  Ње гове р ечи, како извештава протојереј Мих аил Пољски  (op. c it.,  vol. I I,  p.  30),  биле су :  „Т ајна, 
 пу сти њска, катакомбн а Црква ана темише  сер гијанце и све оне кој и  су са њи ма” . Изгл ед а као да  се он  
ту  п оз ива на сабор ск у одл уку .  
364 Наше  инф ор мације о  овом  саб ору з асн ов ане су иск ључ иво на д ел у еп ископа Ам вросија  (фон 
Сиверса) , „Katakombnaya T serkov:  Ko chu yushchij Sobor 1928 g.”  (Russkoe  Pravo slavie,  N 3 ( 7), 19 97), 
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По сто је по у зда ни је осно ве да се ве ру је ка ко је у Ар хан гел ску 1935. одр-
жан „Ма ли са бор” ка та комб них епи ско па. Они су се са ста ли ка ко би одо бри-
ли јед ну по сла ни цу ко ју је го ди ну да на ра ни је из дао ар хи е пи скоп Се ра фим 
Угљич ки, ста вља ју ћи ми тро по ли та Сер ги ја под за бра ну због ан ти цр кве них 
де ла ко је је по чи нио од 1927. Је дан од уче сни ка овог са бо ра био је ар хи е пи-
скоп Те о дор Во ло ко лам ски.365

Без об зи ра на то да ли је Ка та комб на Цр ква у оно вре ме фор мал но ана те-
ми са ла сер ги јан ство или ни је, ми зна мо да је ми тро по лит Сер ги је Ка та комб ну 
Цр кву сма трао без бла го дат ном. Та ко је 6. ав гу ста 1929. ње гов Си нод об ја вио: 
„Све те Тај не са вр ше не у одво је но сти од је дин ства Цр кве… од стра не след-
бе ни ка бив шег Ми тро по ли та ле њин град ског Јо си фа (Пе тро ви ча), бив шег 
Епи ско па гдов ског Ди ми три ја (Љу би мо ва), бив шег Епи ско па ура зов ског 
Алек си ја (Бу ја), као и оних ко ји су под ка зном, та ко ђе су не ва же ће, и они 
ко ји пре ла зе из тог рас ко ла, ако су кр ште ни у рас ко лу, тре ба да се при ма ју 
кроз све то Ми ро по ма за ње”.

Све се то до га ђа ло у вре ме пр вог пе то го ди шњег пла на, ко лек ти ви за ци је 
по љо при вре де и об но вље них на па да на Цр кву ко је је пред во ди ла „Ли га ми-
ли тант них без бо жни ка” на че лу са Ја ро слав ским (1933. го ди не бро ја ла је 17 
ми ли о на чла но ва). Хас бенд пи ше: „Осмог апри ла 1929.  де кла ра ци ја ВцИК 
и Сов нар ко ма 'О ре ли ги о зним удру же њи ма' знат но је из ме ни ла усло ве одва-
ја ња Цр кве и др жа ве из 1918. и ре де фи ни са ла сло бо ду са ве сти. Кроз из ме не 
кључ них аспе ка та де кре та о одва ја њу из 1918, но ви за кон уво ди зна чај на 
огра ни че ња. Ре ли ги о зна удру же ња од два де сет или ви ше од ра слих осо ба су 
до пу ште на, али са мо ако их др жав не вла сти прет ход но ре ги стру ју и одо бре. 
Она за др жа ва ју сво ја ра ни ја пра ва на сло бод ну упо тре бу згра да за бо го слу-
же ње, али још увек не по сто је као прав на ли ца. И нај ва жни је, но ва ре гу ла ти-
ва уки да прет ход но га ран то ва но (!) пра во во ђе ња ре ли ги о зне про па ган де, 
и опет по твр ђу је за бра ну ре ли ги о зног по у ча ва ња у др жав ним обра зов ним 
уста но ва ма. За пра во, про по ве да ње и по у ча ва ње из ван ку ће би ло је иле гал-

 ко ме је г лав ни  изво р,  како т врд и, бил а архи ва  п ре дседник а сабора , е пископа  Марка ( Нов оселов а) , 
 коју је истражио епископ Е ваг рије.  Дан илушк ин  (o p. cit., p .  534) изгле да прихв ата пос то јање  овог 
Сабора; а ли  врл о је т еш ко пронаћи било ш та осим индиректн их  д оказа за то. А.  Смирн ов  („Ugass hie 
nepominayushchie v bege  vremeni”, S im vo l,  N 40,  1998,  p . 17 4) пи ше да ј е „непомињ ућ а” гран а К атакомб-
не  Цркв е, коју  је пре дво дио с вештеник  Сергиј е  Ме чев, имал а епи ско пе који  су  „б или ујед ињени у 
 стално а ктивн ом Пре дсабо рс ко м ску пу”  и који  с у међу с обом били  по везани  п осебним „људ има  за 
везу”.  То  помало  по дсећа на фон  Си версо в опи с Н омадског сабора,  а ли не  м ожемо б ити сигу рни да 
ов а два и звора гов оре   о  ис тој ствари.
365  „N ovi e  da nnia k z hizneop is a ni u s vyash ch en nom uch enika Fy odo ra, arkhie pi sk opa Vol oko lamskogo, 
osnovan ni a na  p rotokolakh doprosov 1937 g.”, Pravoslavnaia Zhizn', 48, N 8 (58 4), Augus t, 1998,  pp . 6-7
 Исто 
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но, из у зев у зва нич но до пу ште ним оде ље њи ма, док су пра ва на ре ли ги о зне 
ску по ве и имо ви ну за јед ни це са да би ла још ви ше огра ни че на”.366

То је био за кон ски оквир, али, на рав но, не за ко ни то на си ље (тзв. „ад-
ми ни стра тив не ме ре”) на ста вља ло се као и пре, јед ном стал но уз ла зном 
ли ни јом.

Ми тро по ли ти Пе тар и Ки рил
Ка ква је би ла по зи ци ја прог на ног по гла ва ра Цр кве, ми тро по ли та Пе тра? 

Епи скоп Да ма скин твр ди да је ус по ста вио кон такт са њим пре ко сво га ке леј ни-
ка ко ји је из ве стио да је ми тро по лит Пе тар из ра зио не сла га ње са Сер ги је вом 
по ли ти ком. Се дам на е стог сеп тем бра 1929. све ште ник Гри го ри је Се љец ки је 
у име Ар хи е пи ско па гдов ског Ди ми три ја (Љу би мо ва) пи сао ми тро по ли ту 
Јо си фу Пе тро град ском: „Ис пу ња вам зах тев ви со ко пре о све ће ног ар хи е пи-
ско па Ди ми три ја и у пи сме ној фор ми Вам из ла жем ин фор ма ци је ко је ми је 
са оп штио прог на ни епи скоп Да ма скин. Ње му је ус пе ло да сту пи у кон такт 
са ми тро по ли том Пе тром и да му пре ко по вер љи ве осо бе по ша ље це ло ви ту 
ин фор ма ци ју о све му што се до га ђа у Ру ској Цр кви. Пре ко тог иза сла ни ка 
ми тро по лит Пе тар је усме но пре нео сле де ће:

'1. Ви, епи ско пи, мо ра те са ми да сме ни те ми тро по ли та Сер ги ја.
2. Не да јем вам бла го слов да по ми ње те ми тро по ли та Сер ги ја на бо го-

слу же њи ма…'”367

У де цем бру 1929. ми тро по лит Пе тар је пи сао ми тро по ли ту Сер ги ју оп ту-
жу ју ћи га да је „пре шао гра ни це по ве ре не цр кве не вла сти” и под се ћа ју ћи га 
на сле де ће: „Ја ти ни сам дао ни ка ква ин сти ту ци о нал на пра ва”. Он је Сер ги ја 
оп ту жио за укла ња ње цен трал не слу жбе цр кве не ад ми ни стра ци је –   чу ва ра 
тро на – пре не го за ње ну узур па ци ју, и ре као је: „Цр кве на свест на рав но не 
мо же да одо бри та ко ве ли ке про ме не (у цр кве ној ад ми ни стра ци ји)”. Ре као је 
да му је те шко да на бро ји „све де та ље ко ји по ка зу ју не га тив на став” је ра ра ха 
и вер них „пре ма тво јој упра ви”. Сли ка цр кве ног жи во та ко ју је до био би ла 
је „шо кант на”. Ко нач но, он је за тра жио од Сер ги ја да ис пра ви гре шке ко је је 
на пра вио и ко је су на не ле то ли ко ште те Цр кви. Два ме се ца ка сни је ми тро по-
лит је свој по зив по но вио мно го оштри јим ре чи ма.368  

366 W. Hu sba nd, „Godle ss  C ommunists”, Northern University  of  Illinois Press, 2 000, p.  66.
367 V. V. Antonov, „Lozh' i Pravda”, Russk ij  Pastyr', II, 1994, pp. 79-80 (Р).
368 Gubonin, op.  cit.,  pp .  681-68 2,  691-692.
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Осим то га, про то је реј Ми ха ил Пољ ски је из ве стио да је ми тро по лит Пе-
тар пи сао Сер ги ју: „Ако ви лич но не ма те сна ге да за шти ти те Цр кву, тре ба 
да од сту пи те и пре да те сво ју слу жбу ја чој осо би”.369

Али нај бо љи до каз су штин ске вер но сти исти ни ми тро по ли та Пе тра је 
то што га бољ ше ви ци ни ка да ни су осло бо ди ли из за тво ра, ра ди је пре пу шта-
ју ћи ру ко во ђе ње Цр квом  „мно го по у зда ни јем” Сер ги ју.

По сле ми тро по ли та Пе тра, је рарх са нај ви ше ауто ри те та у Ка та комб ној 
Цр кви био је ве ро ват но ми тро по лит Ки рил. У пр вим го ди на ма сер ги јан ског 
рас ко ла он је за у зео ре ла тив но „благ” став пре ма сер ги јан ци ма, као што ви ди-
мо из пи сма ко је је на пи сао 1934: „Ако им пре ба ци мо не су прот ста вља ње и 
сто га при па да ње је ре си, ри зи ку је мо да их ли ши мо пси хо ло шке мо гућ но сти  
да се по но во ује ди не са на ма и да их за у век из гу би мо за Пра во сла вље”. Ову 
ре ла тив ну бла гост ис ко ри сти ли су они ко ји су же ле ли да пред ста ве ка ко је 
Мо сков ска Па три јар ши ја истин ска Цр ква чак и да нас, ви ше од се дам де сет 
го ди на на кон Сер ги је ве Де кла ра ци је. Ме ђу тим, по сто ји не ко ли ко раз ло га за 
ми шље ње да је Ки рил био ма ње „мо дер ни ста” не го што је по ка зи вао.  

Пр во, ка ко је ре као је дан ка та комб ни је рарх ко ји се са њим до пи си вао, 
он је био „нео бич но опре зан”, за то што се на ла зио у про гон ству, те је сто га 
не до вољ но по зна вао си ту а ци ју у Цр кви. И дру го, био је у по себ ној си ту а-
ци ји као је ди ни ле гал ни чу вар тро на, ко ји је због то га био у при ли ци да се 
до пи су је са Сер ги јем. Он је тај ди ја лог при род но сво дио на те му ка нон ских 
пра ва чу ва ра тро на и ње го вих за ме ни ка, оп ту жу ју ћи Сер ги ја за узур па ци ју 
вла сти пр во је рар ха.

Раз ма тра ње овог ка нон ско-ад ми ни стра тив ног про бле ма, без ула же ња у 
још озбиљ ни ји дог мат ски аспект Сер ги је вог пот чи ња ва ња ате и сти ма, не из бе-
жно је до ве ло до ма ње озбиљ не про це не ње го вог гре ха. Упр кос то ме, па жљи во 
про у ча ва ње пи са ма ми тро по ли та Ки ри ла упу ће них Сер ги ју из ме ђу 1929. и 
1934. до не ће сла бу уте ху сер ги јан ци ма и њи хо вим са труд ни ци ма. Та ко, 1934. 
он је пи сао да иако сер ги јан ски све ште ни ци са вр ша ва ју ва же ће Све те Тај не, 
они хри шћа ни ко ји им при сту па ју, зна ју ћи за Сер ги је ву узур па ци ју вла сти и 
не за ко ни тост ње го вог Си но да, мо гу да их при ма ју са мо се би на осу ду.

Ми тро по лит Ки рил је у сво јој пре пи сци са ми тро по ли том Сер ги јем ис та-
као не ко ли ко та ча ка ко је су од жи вот не ва жно сти за оце ну зна ча ја раз ли чи тих 
рас ко ла до ко јих је до шло у Пра во слав ној Цр кви у два де се том ве ку.

Пр ва је при о ри тет „са бор но сти је рар хиј ске са ве сти Цр кве”. Као што 
је пи сао 1929: „Цр кве на ди сци пли на је спо соб на да са чу ва сво ју де ло твор-

369 Polsky, Novie Muchenik i R os s ij skie, op. c it. , p. 133  ( Р).
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ност са мо до тле док пред ста вља ствар ни од раз је рар хиј ске са ве сти Са бор не 
Цр кве; ди сци пли на ни ка да не мо же да за у зме ме сто те са ве сти”. Сер ги је је 
га зио је рар хиј ску, са бор ну са вест Цр кве сво јим пре зи ром пре ма ста во ви ма 
ар хи је ре ја ко ји су му би ли јед на ки по ран гу.

Дру га је да је рарх има пра во да пре ки не оп ште ње са дру гим је рар хом не 
са мо због је ре си, не го и због то га што не ће да уче ству је у бра то вље вом гре ху. 
Та ко, ма да ми тро по лит Ки рил ни је сма трао да Сер ги је гре ши у пи та њи ма 
ве ре, он је био при ну ђен да пре ки не оп ште ње са њим, јер ни је имао „дру гог 
на чи на да раз об ли чи бра та ко ји гре ши”. Ако се све штен ство др жи раз ли чи тих 
ста во ва у од но су на цр кве на пи та ња, он да ће њи хо во са слу жи ва ње и јед ној 
и дру гој стра ни би ти „на суд и осу ду”.370

У но вем бру 1929. ми тро по лит Ки рил је од био да осу ди ми тро по ли та Јо-
си фа и ње го ве при ста ли це ко ји су пре ки ну ли оп ште ње са Сер ги јем, и ни је се 
са гла сио са ар хи је ре ји ма прог на ним у Та шкент – Ар се ни јем (Стад ниц ким), 
Ни ко ди мом (Крот ко вим), Ни кан дром (Фе но ме но вим) и оста ли ма ко ји су 
осу ди ли Јо си фа – сма тра ју ћи њи хо ве на де у са зи ва ње ка нон ског Са бо ра „на-
ив но шћу или лу кав ством”.371

Тре ће, ма да ми тро по лит Ки рил ни је по ри цао Све те Тај не сер ги ја на ца, 
он је то чи нио са мо у по гле ду оних све ште ни ка ко ји су би ли пра вил но ру ко-
по ло же ни, тј. од стра не не сер ги јан ских ар хи је ре ја.

Че твр та тач ка ко ју ис ти че ми тро по лит Ки рил са сто ји се у то ме, што чак 
и у слу ча ју ова квог пре ки да оп ште ња из ме ђу две стра не, обе оста ју у Цр кви, 
док год је ме ђу њи ма очу ва но дог мат ско је дин ство. Али то од мах по вла чи 
пи та ње: да ли је Сер ги је пре сту пив ши ка но не по гре шио са мо „ад ми ни стра-
тив но”, ка ко је твр дио ми тро по лит Ки рил (до 1934, у сва ком слу ча ју), или 
пак и „дог мат ски”, про тив уче ња о Цр кви, ка ко је твр дио из ме ђу оста лих 
ар хи е пи скоп Ди ми три је Гдов ски372? На то пи та ње ће мо се вра ти ти ка сни је.

Не где сре ди ном три де се тих, ми тро по лит Ки рил је из дао по сла ни цу у ко-
јој је по звао ка та комб не је рар хе да по твр де ње го ву кан ди да ту ру као за ко ни тог 
чу ва ра па три јар шиј ског тро на у слу ча ју смр ти ми тро по ли та Пе тра. На ма је 
по зна та ре ак ци ја јед но га од је ра ра ха, ар хи е пи ско па Те о до ра Во ло ко лам ског, 
на ову по сла ни цу. Он њо ме ни је био оду ше вљен, за то што је сма трао да у 
вре ме про го на цен тра ли зо ва на ад ми ни стра ци ја ни је оба ве зна за Цр кву.373

370 „ Ekk le zi ologi ya  sv.  Kirilla  (Smirno va) , mitropol ita Kaz anskogo” ,  Vest nik Germ anskoj Epa rkh ii Russkoj 
Pravoslavnoj Tserkvi za Granits ei , no. 1,  1991, pp. 12-14  (Р ). 
371 V. V.  An tonov, „ Vazhnoye Pis'mo Mitropolita Kirilla”, R usskij Past yr', II,  1 994, p.  76 (Р).
372 Andreyev, Russia's Cat acomb S aints, op . c i t. ,  pp. 102-103.
373  „N ovi e  da nnia k z hizneop is a ni u s vyash ch en nom uch enika Fy odo ra, arkhie pi sk opa Vol oko lamskogo, 
osnovan ni a na  p rotokolakh doprosov 1937 g.”, Pravoslavnaia Zhizn', 48,  N 8 (584 ),  Au gu st, 1998, pp. 4 - 5.  
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Не дав но се по ја вио ја сан до каз да је по зи ци ја ми тро по ли та Ки ри ла 
по ста ла твр ђа пред крај ње го вог жи во та. Тај до каз је из пи сма ко је је он на-
пи сао у мар ту 1937: „У по гле ду ва ших не до у ми ца у ве зи са сер ги јан ством, 
мо гу да ка жем да су вр ло слич на пи та ња у го то во ис тој фор ми би ла упу ће на 
из Ка за на пре де сет го ди на и та да сам им од го во рио афир ма тив но, јер сам 
сма трао да све што је ми тро по лит Сер ги је учи нио пред ста вља гре шку ко је 
је све стан и он сам и же ли да је ис пра ви. Осим то га, у на шој обич ној па стви 
има мно го љу ди ко ји ни су упу ће ни у оно што се до га ђа ло ра ни је и од њих се 
ни је мо гло зах те ва ти да до но се ко на чан и ак ти ван суд о до га ђа ји ма. Од та да 
је ис под мо ста мно го во де про те кло. Оче ки ва ња да ће ми тро по лит Сер ги је да 
се по пра ви по ка за ла су се нео прав да на, али за ра ни је не у пу ће не чла но ве Цр кве 
би ло је до ста вре ме на, под сти ца ја и мо гућ но сти да се сна ђу у оно ме што се 
до го ди ло; мно ги су се сна шли и схва ти ли да ми тро по лит Сер ги је од сту па од 
она кве Пра во слав не Цр кве ка кву нам је на чу ва ње по ве рио па три јарх Ти хон, 
те сход но то ме пра во слав ни ви ше не ма ју шта да тра же са њим. По след њи 
до га ђа ји су ко нач но по ка за ли об но вљен ску при ро ду сер ги јан ства. Ми не мо-
же мо да зна мо да ли ће се спа си ти вер ни ко ји пре би ва ју у сер ги јан ству, јер 
де ло веч ног спа се ња је де ло ми ло сти и бла го да ти Бо жи је. Али за оне ко ји ви де 
и чу ју не прав де сер ги јан ства (то су би ла ва ша пи та ња) би ло би нео про сти во 
лу кав ство да за тво ре очи пред тим не прав да ма и да та мо тра же за до во ље ње 
сво јих ду хов них по тре ба, кад њи хо ва са вест сум ња у мо гућ ност до би ја ња 
та квог за до во ље ња. Све што је про тив но ве ри грех је…”.374

Ово је ва жан до ку мент, јер по ка зу је да је 1937. ми тро по лит Ки рил сма-
трао да је про шло до вољ но вре ме на ка ко би обич ни вер ни на род мо гао да 
до ђе до ис прав ног за кључ ка у по гле ду пра ве, „об но вљен ске” – да кле је ре тич-
ке – при ро де сер ги јан ства. Та ко од 1937, по ми шље њу ми тро по ли та Ки ри ла, 
„из го ва ра ње не у пу ће но шћу” ни је ви ше ва жи ло. Оно што је би ло не вољ на 
не у пу ће ност у пр вим да ни ма рас ко ла, са да је (осим у из у зет ним окол но сти-
ма про у зро ко ва ним, на при мер, мла да лач ком на ив но шћу, ин те лек ту ал ном 
не спо соб но шћу, изо ла ци јом итд) пред ста вља ло на мер ну не у пу ће ност, то јест 
– не за ин те ре со ва ност за исти ну или од би ја ње су о че ња са исти ном. 

РПЦЗ се сла га ла са ка та комб ним је рар си ма. Ми тро по лит Ан то ни је 
(Хра по виц ки), пр во је рарх Ру ске Цр кве у ег зи лу, из дао је (ве ро ват но кра јем 
1927) већ на ве де ну об ја ву у ко јој сто ји: „Две по сла ни це се са да об ја вљу ју 
сву да по штам пи и чи та ју по мно гим цр ква ма ко је су све до не дав но би ле 
Пра во слав не – по сла ни це дво ји це мо јих на жа лост оми ље них бив ших уче-
374 Let t er of M etr opolitan Cyril to Hieromonk  L eoni d,  February 23 / March 8, 1937, Pravoslavnaia Rus' , N 
16, August 15/28, 1997, p. 7  (Р ).  И та лик ј е м ој  ( В.М.) .
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ни ка, са ко ји ма сам се сво је вре ме но до бро сла гао, ми тро по ли та Сер ги ја и 
Евло ги ја, а ко ји су са да от па ли од спа со но сног цр кве ног је дин ства и ве за ли 
се за не при ја те ље Хри ста и све те Цр кве – од врат не бо го хул не бољ ше ви ке, 
ко ји су се у све му пот чи ни ли пред став ни ци ма је вреј ске ква зи-на у ке што 
сву да на пре ду је под на зи вом ко му ни зам или ма те ри ја ли зам… Не ка се те 
но ве ва ра ли це не прав да ју из ја ва ма да ни су при ја те љи бољ ше ви ка и Је вре ја 
ко ји сто је на че лу бољ ше вич ког цар ства: у сво јим ду ша ма они мо жда ни су 
њи хо ви при ја те љи, али пот чи ни ли су се, прем да не ра до, тим не при ја те љи ма 
Хри сто вим, и по ку ша ва ју да оја ча ју њи хо ву власт, не са мо пре ко не срећ них 
жи те ља Све те Ру си је, не го та ко ђе пре ко чи та вог ру ског на ро да, чак и оних 
ко ји су оти шли да ле ко од Ру си је”.

Два де сет дру гог ав гу ста 1928. ми тро по лит Ан то ни је је из дао „пот пу но 
од ре ђе ну из ја ву на шег Ар хи је реј ског Си но да да је Мо сков ски Си нод ли шио 
се бе сва ког ауто ри те та од ка да је ушао у спо ра зум са ате и сти ма, и без пру жа-
ња би ло ка квог от по ра то ле ри сао за тва ра ње и уни шта ва ње све тих цр ка ва и 
дру ге без број не зло чи не со вјет ске вла де… Та иле гал но фор ми ра на ор га ни-
за ци ја ко ја је ушла у са вез са не при ја те љи ма Бо жи јим, и ко ју је ми тро по лит 
Сер ги је на звао Пра во слав ни Си нод – али ко ју су нај бо љи ру ски је рар си, 
све штен ство и на род од би ли да при зна ју – …не сме да бу де при зна та од 
стра не на ших Пра во слав них Цр ка ва, ни ти од на шег Ар хи је реј ског Си но да 
са сво јом па ством ов де у ино стран ству. Осим то га, уста но ва Мо сков ског 
Си но да мо ра би ти сма тра на за исту вр сту от пад ни штва од ве ре као и древ-
ни Ли бе ла ти ци, тј. хри шћа ни ко ји су од би ја ли да се јав но од рек ну Хри ста и 
при не су жр тве идо ли ма, али су ипак од не зна бо жач ких жре че ва до би ја ли 
ла жна до ку мен та ко ја по твр ђу ју да се они пот пу но сла жу са при ста ли ца ма 
па ган ске ре ли ги је…”375

Ми тро по лит Ан то ни је је тај но ди стри бу и рао ову по сла ни цу са апе лом 
свим вер ним ар хи па сти ри ма да се при дру же РПЦЗ; она је до ста чи та на ме ђу 
Јо си фов ци ма.376

Го ди не 1933. он је пи сао Сер ги ју: „Ми, сло бод ни епи ско пи Ру ске Цр кве, 
не же ли мо при мир је са са та ном, иако ви по ку ша ва те да за ма гли те то пи та ње, 
на зи ва ју ћи наш не при ја тељ ски од нос са мо по ли ти ком, док ми ве ру је мо да 
у бор би про тив њих не ра ту је мо про тив кр ви и те ла, не го про тив по гла вар-
ства, и вла сти, и го спо да ра та ме ово га све та, про тив ду хо ва зло бе у под не-

375 Pis'ma  Bl azh enn eishago  Mit rop olita Antonia (Khra po vi tskogo), Jor danv ill e, pp.  105-106. Цитирано у: 
Th e  Archpastoral E pistle o f  the Synod of B is hops of t he Russian Ortho do x  Church O uts ide of Rus si a, 1969.  
и превед ено на енглески у: Orthodox Chr istian Witness, March 8 /21, 1982 .  
376 Shkarovsky , M. B. „Iosi fl yanskoe dvizhenie i 'Svya ta ia  Rus'”, M er a, 199 5, N 3, p. 101.
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бе сју. Ми не ма мо кон так те са пра во слав ним ар хи па сти ри ма, па сти ри ма и 
вер ним на ро дом за то че ним у Ру си ји, из у зев што се мо ли мо за њих и зна мо 
да они стра да ју са мо због ве ре, док их про го ни те љи оп ту жу ју за др жав не 
пре сту пе ко је ни су по чи ни ли, баш као што су не при ја те љи хри шћа на во ле ли 
да чи не и у древ но до ба…

Ви сте усме ри ли сву сво ју енер ги ју на жи вот у све ту са они ма ко ји вре ђа-
ју Хри ста, са про го ни те љи ма Цр кве Хри сто ве, чак им по ма же те у њи хо вом 
тра же њу из ја ве ло јал но сти и обе ле жа ва њу као кон тра ре во лу ци о на ра оних 
ко ји про тив со вјет ске вла сти ни су учи ни ли ни шта осим што су оста ли не по-
ко ле бљи ви у ве ри. Ја вас за кли њем, као уче ни ка и при ја те ља, осло бо ди те се 
тог ис ку ше ња, опо врг ни те јав но сва ку лаж ко ју Туч ков и дру ги не при ја те љи 
Цр кве ста вља ју ва ма у уста, не по пу сти те пред мо гу ћом тор ту ром. Ако зна-
те вред ност му че нич ког вен ца, зе маљ ска и не бе ска Цр ква ће се ује ди ни ти 
сла ве ћи ва шу хра брост и Го спод ће вам да ти сна гу; но, ако оста не те на том 
ши ро ком пу ту ко ји во ди у про паст (Мт. 7,13), на ко ме сте са да, срам но ће-
те за вр ши ти у ду би ни па кла и до кра ја сво га зе маљ ског по сто ја ња Цр ква 
не ће за бо ра ви ти ва ше из дај ство. Увек по ми слим на то док гле дам па на ги ју 
ко ју сте ми по кло ни ли пре два де сет го ди на, Вла ди мир ску Мај ку Бо жи ју, са 
угра ви ра ном по све том: 'Дра гом учи те љу и при ја те љу'.  Ва ше сле де ће ре чи 
у тој по све ти су: 'Дај те нам ма ло ва шег је ле ја, јер на ше лам пе се га се'. Ов де 
вам пру жам ле ко ви ти је леј ве ре и ло јал но сти Све тој Цр кви. Не од биј те га, 
не го се по но во ује ди ни те са на ма, као 1922. ка да сте све ча но из ја ви ли сво је 
по ка ја ње па три јар ху Ти хо ну због ва шег пре ђа шњег ко ле ба ња у ло јал но сти. 
Не од биј те при ја тељ ски по зив оно га ко вас је во лео и во ли вас и да ље. Ми-
тро по лит Ан то ни је”.377

Опет, у сво јој Вас кр шњој по сла ни ци из 1934. ми тро по лит Ан то ни је је 
пи сао: „Да на шње вре ме бо га то је не аскет ским под ви зи ма по бо жно сти и 
ис по ве да њем ве ре, не го об ма ном, ла жи ма и пре ва ра ма. До бро је по зна то да 
је не ко ли ко је ра ра ха и њи хо ва па ства, ве ћи ном Ру си, већ от па ло од ва се љен-
ског је дин ства, и да на пи та ње: 'у шта ве ру је те?' од го ва ра ју по зи ва ју ћи се на 

377 Цитирано у: Orthodox Life , vol.  27  (2), M arc h- April, 1977. И у сво јој Васк рш њој посл аници  из  
193 4. он   је писао: „Нажалост, не ки пра вос ла вни лаиц и,  па чак,  а ва ј, и многи свешт еници  (и  је рар си ) 
потчини ли су се том с та њу  б езблаго датнос ти, п рем да још  увек задр жавају  с по љњ у форм у цркве них 
слу жб и и пр иви д савршавања с ветих  тајни… ”  Де ветог д ецем бра 197 9,  у  писму  мат и  Магдал ин и у 
Ле сни нском ман астиру,  ми тропол ит  Фи ларет Њујор шки  је пис ао : „Ду бо ко размислит е о ти м  по сл-
едњим  речима  велико г аве: привид саврш ав ања с ветих та јн и…  Какав ужа с! Али т е његов е речи 
 у  потпунос ти  се сла жу  са  мо ји м личним  у ве рење м  у погле ду  без благода тности  и неделотворнос ти 
расколн ичких  светих  та јни” – он ј е отиш ао јо ш да ље как о б и п ој аснио да свет е т ајне Мо ск овске  пат-
риј ар шије,  као и амер ичк е  и п ариске ју рис дикције сматра за безблагодатне.
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са мо про гла ше ног по гла ва ра сва ко ја ких рас кол ни ка у Мо скви, Аме ри ци и 
За пад ној Евро пи. Ја сно је да су они пре ста ли да ве ру ју у је дин ство Цр кве 
у чи та вом све ту и да не же ле да га при зна ју, по ку ша ва ју ћи да хлад но крв но 
под не су од би ја ње истин ске Цр кве да бу де у оп ште њу са њи ма, и ма шта ју ћи 
да то бо же не ко мо же да са чу ва сво ју ду шу чак и без оп ште ња са Њом”.

За ро ђе ње Ка та комб не Цр кве 1927-1928. мо же се ре ћи да је пред ста вља ло 
пре по род ду ха Са бо ра Ру ске Цр кве из 1917-1918. У прет ход ној де це ни ји, нај-
пре под па три јар хом Ти хо ном а по том под ми тро по ли том Пе тром, из вор но 
оштро рас по ло же ње пре ко ре ва ња и од ба ци ва ња бо го бор них со вјет ских вла-
сти, са же то из ра же но пре све га у ана те ми тих вла сти, по сте пе но је смек ша ва-
ло под дво стру ким при ти ском – бољ ше ви ка спо ља и об но вље на ца из ну тра. 
Иако је апо ка лип тич ки дух Са бо ра остао жив у на ро ду и спре чио цр кве не 
во ђе да по ми њу ан ти хри шћан ске вла сти, у бу дућ но сти су чи ње ни ком про ми-
си, на ко је ни ка да ни је уз вра ће но ком про ми си ма од стра не бољ ше ви ка.

Ипак, ови ком про ми си ни су пре ла зи ли пре ко тан ке ли ни је ко ја ком про-
мис одва ја од от пад ни штва. Ту ли ни ју је пре шао ми тро по лит Сер ги је ка да 
је со вјет ске вла сти, по сла те по до пу ште њу Бо жи јем, при знао за бо го у ста но-
вље не, и на ре дио њи хо во по ми ња ње на бо го слу же њу, уз за бра ну по ми ња ња 
је ра ра ха-ис по вед ни ка. Од тог тре нут ка дух Са бо ра опет се рас плам сао у 
свој сво јој из вор ној сна зи. Јер, ка ко сто ји у „Пи сму из Ру си је”, на пи са ном 
мно го го ди на ка сни је: „Ми не ма мо про сто ра за ма не ври са ње; не ма мо шта 
да чу ва мо осим оно га што при па да Бо гу. Јер оно што при па да ца ру (ако то 
не ко за и ста сма тра за ца ре во, а не за фа ра о но во) увек је по ве за но са га ше-
њем Ду ха…”378 

Му че ни штво Ка та комб не Цр кве
Го ди на 1928. би ла је по след ња го ди на ре ла тив не сло бо де за истин ски 

пра во слав не. Од 1929. бољ ше ви ци су по че ли са њи хо вим за тва ра њем и про те-
ри ва њем због при пад ни штва „цр кве ној мо нар хи стич кој ор га ни за ци ји” зва ној 
„Истин ско Пра во сла вље”. Оси пов бе ле жи да је број истин ских пра во слав них 
хри шћа на ухап ше них у пе ри о ду из ме ђу 1929. и 1933. био се дам пу та ве ћи од 
бро ја кли ри ка за то че них из ме ђу 1924. и 1928.379

Го ди не 1930. Сер ги је је твр дио да је на ње го вој стра ни 70% пра во слав них 
ар хи је ре ја (овај број не укљу чу је об но вљен це и Гри го ри јев це), што зна чи да 

378 Russkaia Mysl ', N 314 3,  March 17 , 1977  ( Р).
379 I. I. O sipov. „I st or i a Istinn o Pra vo slavn oj Tserk vi  po  Ma terialam Sledstvennago Dela”, Pravoslavnaia 
Rus',  N 1 4  (1587), Ju ly  15 /28, 19 97, p. 2. 
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се око 30% ру ског епи ско па та при дру жи ло Ка та комб ној Цр кви.380 Али у ових 
30%, ако их је за и ста би ло са мо то ли ко, ула зи ла је ве ћи на нај ста ри јих и нај у-
глед ни јих ар хи је ре ја (ми тро по ли ти Ки рил, Ага тан гел и Јо сиф, ар хи е пи ско пи 
Те о дор Во ло ко лам ски, Се ра фим Угљич ки и Ан дреј Уф ски и дру ги). Пре ма 
дру гој ра чу ни ци, од око 150 ру ских ар хи је ре ја у 1927, њих 80 се де фи ни тив-
но из ја сни ло про тив Де кла ра ци је ми тро по ли та Сер ги ја, 17 се одво ји ло од 
ње га а да сво ју по зи ци ју ни су учи ни ли ја сном (за мо дер не ис тра жи ва че, у 
сва ком слу ча ју), а још њих 9 пр во ни је по др жа ло Сер ги ја, али су се ка сни је 
пре до ми сли ли.381

Ако је Сер ги је ми слио да ће сво јом Де кла ра ци јом из 1927. и ка сни јом 
из да јом ка та комб них је ра ра ха мо ћи да ку пи не ка кав мир за се бе и оне ко ји су 
га сле ди ли, ис ку ство на ред них 15 го ди на по ка за ло је да је те шко по гре шио.

По че так 1929. го ди не по кло пио се са пр вим пе то го ди шњим пла ном, са 
ко лек ти ви за ци јом и но вом ин тен зив ном кам па њом про тив сва ке ре ли ги је.382 
За пра во, ко лек ти ви за ци ја (ко ја је, уз ве штач ки иза зва ну глад, од не ла 14 ми-
ли о на жи во та) очи глед но ни је спро ве де на без раз ло га – то је био по ку шај да 
се ре ли ги ја уни шти у сво ме упо ри шту, на се лу, кроз уни шта ва ње еко ном ске 
осно ве се о ског жи во та и при си ља ва ње се ља ка да сту па ју у кол хо зе, пот пу но 
за ви сне од др жа ве. До 1933. по ло ви на цр ка ва у уну тра шњо сти би ла је за тво-
ре на или уни ште на.383

Исте те 1929. го ди не уве де ни су тзв. не пре кид ни рад ни ви кен ди, чи ме 
је не де ља из гу би ла свој по вла шће ни ста тус.384

Овај та лас про го на ни је спре чио ми тро по ли та Сер ги ја да у ин тер вјуу 
аген ци ји ТАСС у фе бру а ру 1930. ка же ка ко „у Со вјет ском Са ве зу ни је би ло 
ни ти са да има би ло ка квих ре ли ги о зних про го на”, да се „цр кве не за тва ра ју 
по на ло гу вла сти, не го по же љи ста нов ни штва, а у мно гим слу ча је ви ма чак и 
на мол бу вер них”, да су „све ште ни ци са ми кри ви што не ко ри сте мо гућ но сти 
ко је су им да те кроз сло бо ду про по ве ди”, и да „Цр ква са ма не же ли да има 
би ло ка кве бо го слов ске обра зов не ин сти ту ци је”.385

380 Pospie lovsky, „Mitropolit Sergij  i  rask ol y sprava”, op. cit., p. 70.
381 Pravoslavnaia Rus', N 14  (1 58 7), J ul y 1 5/28, 199 7,  p. 7 ( Р). Ови бро јев и веро ватно  не  у зимају у  об-
зир  све е пископе  т а јн о п ос већене у аутокефа лн ој У фској  а рх ие писко пи ји .
382 Иако  су  п рот естанти  револуц ију  доче ка ли са д об родошл ицом и т ако у  поч ет ку избегли п рог-
оне , сада су би ли  под вргнут и и с том злостављ ању ка о и православни. Pospielovsky, „ Pod vig viery”,  op. 
cit., pp.  233-34
383 Рад зин ск и пак твр д и да је  д о краја  1930. „затворено  8 0%  сеоских цркава” (Stalin,  New York: 
Doubleday, 1996, p.  249).
384 Husband, op. cit .,  p . 93.
385 Grabbe, op. cit., p. 78.
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Ко мен та ри шу ћи ову из ја ву ми тро по ли та Сер ги ја, ар хи е пи скоп Ан дреј 
Уф ски је пи сао: „То је да кле ми шље ње ла жне гла ве ла жне па три јар шиј ске цр-
кве, ми тро по ли та Сер ги ја… Али ко ће да при зна ту гла ву на кон све га ово га? 
Ко ме ће та ла жна гла ва оста ти гла ва, упр кос ње го вом из дај ству Хри ста?… 
Сви след бе ни ци ми тро по ли та Сер ги ја… от па ли су од Цр кве Хри сто ве. Све та 
Са бор на и Апо стол ска Цр ква је не где дру где, а не уз ми тро по ли та Сер ги ја, 
ни ти уз ње гов Си нод”.386

По ре чи ма ар хи е пи ско па Вар то ло ме ја (Ре мо ва), ко ји се ни ка да ни је 
при дру жио Ка та комб ној цр кви, це ло куп на де лат ност ми тро по ли та Сер ги ја 
оба вља на је у скла ду са ин струк ци ја ма бољ ше ви ка.387

Ипак, ре ли ги о зни жи вот се ни је пре ки дао, не го је чак ин тен зи ви ран, у 
иле гал ним усло ви ма, у ко ји ма је је ди но и мо гао да се од ви ја. Лу та ју ћи епи-
ско пи и све ште ни ци оба вља ли су бо го слу же ња на тај ним ло ка ци ја ма ши ром 
зе мље. У по је ди ним обла сти ма иле гал на де лат ност је про сто кљу ча ла. Та ко 
је про фе сор Иван Ан дре јев све до чио да је све до кра ја Дру гог свет ског ра та 
ње му лич но са мо у Ле њин град ској обла сти би ло по зна то око 200 ме ста на 
ко ји ма су са вр ша ва на бо го слу же ња Ка та комб не Цр кве.

Там бов ска област388 има ла је по себ но ја ку под зем ну мре жу ко ја се, пре-
ма ис тра жи ва њи ма со вјет ских со ци о ло га, одр жа ла све до ско ра.389 Још јед на 
област ко ја је све до да на шњих да на на ста ви ла да да је ка та комб не ис по вед ни ке 
је сте Урал. И дру ге пла нин ске обла сти, као што су Кав каз или Ал тај у Си би ру, 
на ста ви ле су да пру жа ју уто чи ште рев ни те љи ма пра во слав не по бо жно сти.

По пов ски пи ше: „Ка та комб на или под зем на Цр ква по ни кла је у на шој 
сре ди ни кра јем два де се тих го ди на. Пр во је дан, а за тим дру ги све ште ник 
не ста ја ли су из сво јих па ро хи ја, на ста њи ва ли се на тај ним ме сти ма и за по-
чи ња ли опа сан жи вот из гна ни ка. У тро шним ку ћи ца ма на обо ди ма гра до ва 
по ја вљи ва ле су се ка пе ле. У њи ма су слу жи ли Ли тур ги ју, ис по ве да ли су, 
при че шћи ва ли, кр шта ва ли, вен ча ва ли, чак су и ру ко по ла га ли но ве све ште-
ни ке. Ту су се у тај но сти сти ца ли вер ни ци из уда ље них гра до ва и обла сти, 
пре да ју ћи је дан дру го ме уго во ре ни знак ку ца ња на вра та”.390

386 Ze le n og ors ky, M . Zhizn' i deyate l'no st'  Arkhie piskopa Andreya (Knyazya Ukht omskog o),  Mos cow, 199 1, 
p. 216.
387  Za Khrist a  P os tradav shi e,  Moscow: St. Tikhon's Th e ol ogical In st it ute,  19 97, p.  22 0.
388 У  Тамбов у  су  бољшеви ци под игл и сп оме ник Ј уд и  Искариотском! Види: Leningr adskaia Panorama, 
N 10, 1 990, p .  35.
389 Види:  A. I.  Dem'yanov, Ist in no Pravo sla vnoe Khristianstvo, 197 7,  Vo ronezh University Pr es s (Р); „ New  
Informa tion o n the Tr ue  Orthodox Christians”, Radio Libert y Resea rch, Mar ch 15, 1 97 8, pp. 1-4; Ch ri stel 
Lane, Ch ristian  R eligi on in th e Soviet Union, Londo n:  Ge orge Allen  &  U nwi n, 1978.  ch. 4; „R eg istered  and 
unre gistered chur ch es in Voronezh region”, Keston  News Service, 3 March, 19 88 , p. 8 .
390  Grabbe, op . cit., p.  79 .
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У ма ју 1932. Ста љин је об ја вио ан ти ре ли ги о зни пе то го ди шњи план 
(„без бо жна пе то лет ка”), на кра ју ко га је Име Бо жи је тре ба ло да иш че зне из 
Со вјет ског Са ве за. Али по пис ста нов ни штва 1937. го ди не по ка зао је да су две 
тре ћи не се о ског и јед на тре ћи на град ског ста нов ни штва и да ље спрем ни да 
за се бе ка жу да ве ру ју у Бо га. За овај им пре сив ни број, ако се узму у об зир 
усло ви у ко ји ма је до би јен, ни је за слу жан Сер ги јев пакт са др жа вом, ко ји 
је пре по де лио вер не и дао ате и сти ма до дат но и из у зет но ефи ка сно оруж је 
про тив њих.  И не са мо то – упра во 1937. про гон све штен ства до сти гао је вр-
ху нац. Пре ма по да ци ма ко је је об на ро до ва ла Вла да Ру си је, са мо у тој го ди ни 
ухап ше но је 136.900 при пад ни ка све штен ства, од ко јих је 85.000 уби је но.391

Што се ти че гла ве Ка та комб не Цр кве, ми тро по ли та Пе тра Кру тиц ког, 
мо гућ ност ње го вог не по сред ног ути ца ја на до га ђа је би ла је ве о ма огра ни че-
на, због уда ље но сти ме ста ње го вог про гон ства, се ла Хе на се ве ру Си би ра. 
Пре ма не ким не дав но об ја вље ним пи сми ма ми тро по ли та Пе тра упу ће них 
ОГ ПУ аген ти ма, он не са мо да је од би јао да лич но пре да ме сто чу ва ра тро на, 
не го је та ко ђе по би јао пра во ми тро по ли та Сер ги ја да то ме сто пре у зме на-
кон ње го ве смр ти. Та ко је 11. мар та 1931. он по ста вио сле де ће пи та ње И. В. 
По љан ском: „Зар сме на чу ва ра тро на не по вла чи и сме ну ње го вог за ме ни ка? 
На рав но, мо гу ће је да мој на след ник, ако не бу де мо гао не по сред но да оба вља 
сво је оба ве зе, оста ви као за ме ни ка исто то ли це – то је ње го во пра во; али по 
мо ме ми шље њу не сум њи во је да ис пу ња ва ње оба ве за тог за ме ни ка тре ба да 
се пре ки не исто вре ме но са од ла ском ли ца ко је за ме њу је, као што ће, пре ма 
Де кла ра ци ји ми тро по ли та Сер ги ја, са ње го вим од ла ском пре ста ти да по сто-
ји и си нод ко ји је он осно вао; сва ова и дру га пи та ња зах те ва ју све стра но и 
ауто ри та тив но раз ма тра ње и ка нон ско уте ме ље ње”. Ми тро по лит Пе тар је 
исти ар гу мент по но вио и у пи сму Мен жин ском ка сни је истог ме се ца.392

Го ди не 1933. ми тро по лит Сер ги је је зва нич но из ја вио у „Жур на лу Мо-
сков ске па три јар ши је” да је он „као за ме ник ми тро по ли та Пе тра, имао не 
са мо при вре ме ну власт пр во је рар ха, не го и па три јар шиј ску власт та ко ђе”. 
Он је та ко ђе из ја вио да ми тро по лит Пе тар, за ко ни ти пр во је рарх, ни је имао 
пра во „да се ме ша у упра вља ње Цр квом или чак да ис пра вља по гре шке сво га 
за ме ни ка”. Као по сле ди ца ове из ја ве, епи скоп Ко вров ски Ата на си је (Са ха ров) 
пре ки нуо је оп ште ње са Сер ги јем, као што је са оп штио у пи сму ко је му је 
упу тио по по врат ку из про гон ства у де цем бру 1933.393

391 Source Orthodoxe  de Presse,  2 04, Ja nu ary, 1996, p. 15. Пр ем а овом извору, из међ у  1917.  и 19 80. 
убијено је 200, 000 пр ипадника  св еш тенства,  а 5 00,000  др угих било  ј е затворено или послато у 
логоре. 
392  Gu bonin, op. ci t., pp.  88 0- 881 , 883.
393 Journal of the  Moscow Pat riarch at e,  1 933, N 1, p. 3; Letter o f Bishop Ath ana si u s,  May 9 /2 2,  19 55 .
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У апри лу 1934. Сер ги јев Си нод дао је Сер ги ју ти ту лу Ми тро по лит Ко лом-
не – ка те дру ми тро по ли та Пе тра – што га је прак тич но учи ни ло „пре љуб нич-
ким епи ско пом”. У ав гу сту 1936. НКВД је про ши рио гла си не да је ми тро по лит 
Пе тар умро. Сер ги јан ски Си нод је од мах – и пот пу но не ка нон ски – из дао 
ре зо лу ци ју о пре ла ску пра ва и ду жно сти чу ва ра па три јар шиј ског тро на на 
ми тро по ли та Сер ги ја. РПЦЗ је ме ђу тим по че ла да по ми ње по след њег жи вог 
чу ва ра тро на, ми тро по ли та Ки ри ла. Кад је ми тро по лит Пе тар за и ста био 
стре љан, у ок то бру 1937, по след ња ве за из ме ђу истин ске Цр кве и сер ги ја на-
ца би ла је пре ки ну та.

По сто је не ки до ка зи да је ми тро по лит Пе тар по след њих го ди на свог жи-
во та ус по ста вио тај ни кон такт са ми тро по ли том Јо си фом и име но вао га за 
„ван ред ног чу ва ра тро на”, у скла ду са јед ном ма ло по зна том од лу ком Са бо ра 
из 1918. и уз одо бре ње и по др шку ми тро по ли та Ки ри ла.394 Ако је та ко, он да 
је ми тро по лит Јо сиф био гла ва Ру ске Цр кве 42 да на, од уби ства ми тро по ли та 
Пе тра па до соп стве не смр ти. Јер у по ноћ 20-21. но вем бра ми тро по лит Јо сиф 
је стре љан у Чем кен ту, за јед но са ми тро по ли том Ки ри лом.395

Ва ти кан и Ру си ја
А ка ко је ста ри не при ја тељ Ру си је, Ва ти кан, гле дао на ре во лу ци ју у Ру си-

ји? Да ли је би ло ује ди ња ва ња ре ли ги о зних сна га про тив ми ли тант ног ате и-
зма? На жа лост, од го вор је ја сно – не: Ва ти кан је ко ри стио ко му ни зам про тив 
Пра во сла вља у Ру си ји, баш као што ће не ко ли ко го ди на ка сни је ко ри сти ти 
фа ши зам про тив Пра во сла вља у Ју го сла ви ји.

Ђа кон Гер ман Ива нов-Три над ца ти пи ше396: „Па па Пи је X (ко ји је ка но-
ни зо ван 1954. го ди не) об ја вио је не по сред но уочи Пр вог Свет ског ра та да 
је 'Ру си ја нај ве ћи не при ја тељ (Рим ске) цр кве'. Сто га не из не на ђу је што је 
ри мо ка то лич ки свет са ра до шћу по здра вио бољ ше вич ку ре во лу ци ју. 'По сле 
Је вре ја ка то ли ци су ура ди ли ве ро ват но ви ше но би ло ко дру ги на ор га ни зо-
ва њу оба ра ња цар ске вла сти. Ако ни шта дру го, они ни су ни шта учи ни ли 
ка ко би то спре чи ли'. Чим је бољ ше вич ка  'по бе да' по ста ла очи глед на, у Ри му 
су бе срам но и ве о ма искре но пи са ли: 'Ов де је на ста ло ве ли ко за до вољ ство 
због па да цар ске вла де и Рим ни је окле вао ни ча са да уђе у пре го во ре са со-

394 Види :  V.K .  „Ekklez iol ogia Novomu chenik ov i  I spovedn ikov Rossijskikh i  Raz bor Vozrazheni j P rotiv 
Nyeyo”, St. Petersburg, p.  4; Reg elson, op. cit., p. 590.
395 Archprie st Michae l  Polsky, Th e  Ne w Martyrs of Russia, Wildwood, Alb.: M onaster y P ress, 2000, pp . 
 248, 315.
396 Ivanov-Trinadtsaty, „Th e Vatican and Russia”,              http://www.orthodoxinfo.com/new.htm. Ви ди такође : 
Oleg Platonov, Ternovij Venets  R ossii,  Mo scow:  Rodnik, 19 98, pp . 4 64 -465 (Р).
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вјет ском вла дом'. Ка да су во де ћег ва ти кан ског до сто јан стве ни ка упи та ли 
за што је Ва ти кан био про тив Фран цу ске то ком Дру гог Свет ског ра та, он је 
из ја вио: 'По бе да Ан тан те за јед но са Ру си јом би ла би за ри мо ка то лич ку цр кву 
јед на ко ве ли ка ка та стро фа као што је би ла Ре фор ма ци ја'. Па па Пи је та ква 
осе ћа ња по ка зао је на свој ти пи чан груб на чин: 'Ако је Ру си ја по бед ни ца, 
он да по бе ђу је рас кол'…

Ма да се Ва ти кан ду го при пре мао за то, пад Пра во слав ног Ру ског Цар ства 
за те као га је не спрем ног. Али он се ве о ма бр зо по вра тио. Слом Ру си је још 
ни је зна чио да ће се Ру си ја окре ну ти ри мо ка то ли ци ма. Сто га је био по тре бан 
но ви план за на пад. Уви ђа ју ћи да ће за По ља ка ми си о на ре ње у Ру си ји би ти 
јед на ко те шко као за Ен гле за у Ир ској, Ва ти кан је схва тио да је нео п ход но 
про на ла же ње са свим дру га чи јег ме то да бор бе са Пра во сла вљем, ко ји ће без-
бол но и без иза зи ва ња и нај ма њег по до зре ња пре ва ри ти и пот чи ни ти ру ски 
на род рим ском па пи. Ова ма ки ја ве ли стич ка схе ма по ја ви ла се кроз та ко зва ни 
„ис точ ни об ред”, ко ји ње го ви за го вор ни ци до жи вља ва ју као 'мост пре ко ко га 
ће Рим ући у Ру си ју', да ци ти ра мо зго дан из раз К. Н. Ни ко ла је ва.

Ова под му кла сплет ка, ко ја би се мо гла упо ре ди ти са бро дом ко ји пло-
ви под ла жном за ста вом, има ла је ве о ма брз успех у пр вим го ди на ма на кон 
ус по ста вља ња со вјет ске вла сти. Она је из ве де на ка ко у кр вљу на то пље ној 
Ру си ји та ко и у ино стран ству, где су от по че ле гро зни ча ве ак тив но сти ме ђу 
не срећ ним еми гран ти ма, као што је тра же ње по сла за њих, сре ђи ва ње њи хо-
вог ими грант ског ста ту са и отва ра ње ру ских шко ла за њих и њи хо ву де цу.

Не мо же се по ре ћи да је ту би ло и не ко ри сто љу би ве по мо ћи, али у ве ћи-
ни слу ча је ва тај до бро твор ни рад имао је фи но при кри ве ни вер ски циљ, да 
на раз ли чи те на чи не на ма ми не срећ не из бе гли це у оно што је на пр ви по глед 
из гле да ло као пра ва Пра во слав на цр ква, али уз по ми ња ње па пе…

У Ру си ји је екс пе ри мент са 'ис точ ним об ре дом' по тра јао ви ше од де сет 
го ди на…397 Ср це и ду ша па пи стич ке 'Ост по ли тик', тј. ис точ не по ли ти ке, био 
је је зу и та, фран цу ски би скуп Д'Ер би њи, ко ји је био спе ци јал но овла шћен од 
стра не па пе да во ди пре го во ре са Кре мљом у ве зи са ши ре њем ри мо ка то ли-
ци зма по Со вјет ском Са ве зу и, пре ма не ким по ка за те љи ма, ис ти ски ва њу 
Пра во сла вља из Ру си је и ру ских ду ша.
397  Николај Бој ејков п ише: „ У  својој  пос лан ици о д 2 5.  јуна  1925. ч ува р трон а сверуск ог  патри ја рха 
мит ропо лит Пета р К рутицки, ко ји  је п ретрпео м уч ење у сов јет ском п ро гонству н а  след ећи на чин  се 
изр азио о „ист очном  об ре ду ”: „Православ на хр иш ћа нска Ц рква  има  много н епријат ељ а.  Они су с ад а 
поја ча ли св оју а кти вност п ротив  Пр ав ослав ља . Увођ ењем  обреда н аш е  божанске слу жбе  католиц и 
 заво де верн и  народ  – нарочито  он е из  западн их  (пр авославних)  црк ава ко је су од стари не бил е  пр-
авосла вне –   д а пр ихват е униј у и  на тај н ачи н раси пају с наге Пр аво славне Цр кве  потре бн е  за важнију 
борбу против без верја” (Tserkovnie Ve dom ost i, 1925, NN 21-22. ” (Tser ko v', Rus' i Rim, Jordanville, N .Y.: 
Ho ly  Tr inity  M onast ery, 1 983 ,  p.  1 3  (Р)). 
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Са тим на уму Д'Ер би њи је три пу та пу то вао у Со вјет ски Са вез са фран-
цу ским ди пло мат ским па со шем. Он је по све тио не ко ли ко ри мо ка то лич ких 
је ра ра ха у ци љу ства ра ња гру пе ру ског ка то лич ког кли ра ко ја би би ла при-
хва тљи ва за со вјет ске вла сти. Хај де да чу је мо до ког је сте пе на ишао не мо-
рал тих кли ри ка: 'Бољ ше ви зам ли кви ди ра све штен ство, обе све ћу је цр кве 
и све та ме ста и уни шта ва ма на сти ре. Ни је ли то би ла ре ли ги о зна ми си ја 
не ре ли ги о зних бољ ше ви ка, да уни ште но си о це ши зма тич ке све сти, ка ко би 
би ла по ну ђе на ta bu la ra sa ко ја би на ма пру жи ла мо гућ ност ду хов не об но ве'. 
За оне ко ји ма ни је ја сно на ка кву је то ду хов ну об но ву ми слио бе не дик тин-
ски ка лу ђер Хри зо стом Ба јер, ње го во ми шље ње мо жда је ја сни је из ра зио 
зва нич ни беч ки ка то лич ки жур нал Bayrischer Ku ni er: 'Бољ ше ви зам ства ра 
мо гућ ност пре во ђе ња за о ста ле Ру си је у ка то ли ци зам'.

Ка да је у мар ту 1923. на су ђе ње из ве ден Ле о нид Фјо до ров, ег зарх ру ских 
ка то ли ка, за јед но са још че тр на ест кли ри ка и јед ним ла и ком, он је па те тич-
но по све до чио искре ност сво јих осе ћа ња пре ма со вјет ским вла сти ма, ко је, 
по ми шље њу Фјо до ро ва, ни су у пот пу но сти раз у ме ле шта мо гу да оче ку ју 
од ри мо ка то ли ка. Он је об ја снио: 'Од вре ме на ка да сам свој жи вот по све тио 
Ри мо ка то лич кој цр кви, мој нај ве ћи сан био је да по ми рим сво ју до мо ви ну 
са цр квом ко ја је за ме не је ди на истин ска. Али вла да нас ни је раз у ме ла. Сви 
ла ти ни ка то ли ци су са уз да хом олак ша ња до че ка ли Ок то бар ску ре во лу ци ју. 
Ја лич но сам ра до сно по здра вио де крет о одва ја њу цр кве и др жа ве… Тек под 
со вјет ском вла шћу, ка да су цр ква и др жа ва раз дво је не, мо же сло бод но да се 
ди ше. Као вер ник, ја у том осло ба ђа њу ви дим ру ку Бо жи ју'”.398

Не тре ба да смет не мо са ума чи ње ни цу да су све ове из ја ве ри мо ка то ли ка, 
са свим при ја тељ ски рас по ло же них пре ма со вје ти ма, би ле да те у нај мрач ни јем 
пе ри о ду ка да су со вје ти по ку ша ва ли да ис ко ре не Пра во слав ну Цр кву. Има-
ју ћи на уму да се ва ти кан ска ди пло ма ти ја др жи прин ци па „циљ оправ да ва 
сред ства”, ко ји је илу стро ван ње ном мно го ве ков ном исто ри јом, ја сно је ка кву 
је игру Ва ти кан играо са Мо сквом. Су шти на ства ри је да је Ру си ја по ста ла 
жр тва две не при ја тељ ске си ле – ка то ли ци зма и без бо жног ко му ни зма, ко ји су 
исту па ли за јед но са нео бич ном по ду дар но шћу ин те ре са. Мо сква је схва та ла 
да је ис ко ре њи ва ње ве ре из ру ске ду ше без на де жан за да так. Све док је Ру ска 
Цр ква оста ја ла вер на се би и бес ком про ми сна пре ма без бо жној вла сти, хра бро 
све до че ћи су штин ску не спо ји вост хри шћан ства и ко му ни стич ких прин ци па, 
со вјет ски ли де ри би ли су спрем ни да из два раз ло га љу ба зно по све те па жњу 

398 И ва нов-Т рин адца ти цитир а  речи с ве шт еномученик а  Венијам ин а Петрогра дс ко г  упућене  Фјодо-
ров у 1922.  год ин е: „Нудите  нам униф икациј у… а  ваши  латинск и све штениц и све време иза наших 
леђа сеју пустош  м еђ у нашо м паст вом” .
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ва ри јан ти ри мо ка то ли ци зма ко ја им је по ну ђе на. Они су се на да ли да ће та ко 
мо ћи да ма ни пу ли шу ре ли ги о зно шћу ру ске ду ше. 

Пр ви раз лог би ла је до след на и бес пре кор на ло јал ност Ри ма ко му ни стич-
ком ре жи му и у СССР-у и из ван ње га (до 1930). Дру го, Кре мљу је би ло ко ри сно, 
или јед но став но за бав но, да ре ли го зне по тре бе Ру са тре ба са да да за до во ље ти 
ве ков ни не при ја те љи Пра во сла вља. Са сво је стра не ка то ли ци су би ли спрем ни 
да за тво ре очи пред бољ ше вич ким звер стви ма, укљу чу ју ћи и уби ство ри мо-
ка то лич ког би ску па Бут ке ви ча у апри лу 1923. и за тва ра ње би ску па Це пља ка, 
Ма љец ког и Фјо до ро ва. Шест не де ља по сле то га Ва ти кан је из ра зио жа ље ње 
због уби ства со вјет ског аген та Во ров ског у Ло за ни! На род ни ко ме сар за спољ не 
по сло ве је не мач ком ам ба са до ру ре као: 'Пи је XI је у Же не ви био при ја тељ ски 
рас по ло жен пре ма ме ни, из ра жа ва ју ћи на ду да ће мо ми (бољ ше ви ци) сло ми ти 
мо но пол Пра во слав не Цр кве у Ру си ји и та ко ње му очи сти ти пут'.

У ар хи ва ма фран цу ског Ми ни стар ства спољ них по сло ва от кри ли смо 
ве о ма ва жне ин фор ма ци је. У тај ном те ле гра му из Бер ли на бр. 266 од 6. фе-
бру а ра 1925. ка же се да је со вјет ски ам ба са дор Кре стин ски ре као кар ди на лу 
Па ће ли ју (бу ду ћем Пи ју XI II) да се Мо сква не ће про ти ви ти по сто ја њу ри мо-
ка то лич ких би ску па и ми тро по ли та на ру ској те ри то ри ји. Осим то га рим ском 
кли ру по ну ђе ни су нај бо љи усло ви. Шест да на ка сни је у тај ном те ле гра му бр. 
284 го во ри се о до зво ли за отва ра ње ри мо ка то лич ке бо го сло ви је. Та ко, док су 
Но во му че ни ци уни шта ва ни са не ве ро ват ном су ро во шћу, Ва ти кан је во дио 
тај не пре го во ре са Мо сквом. Украт ко, Рим је по ку шао да до би је до зво лу за 
по ста вља ње нео п ход них би ску па и чак до зво лу за отва ра ње се ми на ри је. На-
ши по да ци по ка зу ју да је то пи та ње би ло раз мо тре но још јед ном на ви со ком 
ни воу у је сен 1926. По свој при ли ци то ра ни је ни је би ло ре ше но ка ко тре ба. 
Ово се мо же сма тра ти за кул ми на ци ју не при род но бли ских од но са из ме ђу 
Ва ти ка на и со вјет ске вла де”.

У ју лу 1927. ми тро по лит Сер ги је је на пи сао сво ју зло гла сну Де кла ра ци ју. 
По што су до би ли иде ал но сред ство за под ри ва ње истин ске Ру ске Цр кве, бољ ше-
ви ци ма ка то ли ци ви ше ни су би ли по треб ни. Та ко је, ка ко пи ше Ива нов-Три над-
ца ти, „као нео че ки ва ни и по сред ни ре зул тат” Де кла ра ци је, „Мо сква окон ча ла 
пре го во ре и па жњу ко ју је по све ћи ва ла пред ло зи ма Ва ти ка на… Об но вље на 
(на из глед) тра ди ци о нал на Ру ска Пра во слав на Цр ква, и то не у тра ли зо ва на, 
со вје ти ма је из гле да ла ко ри сни је не го Ва ти кан. Со вје ти су од та да из гу би ли 
ин те ре со ва ње за Ва ти кан. Тек кра јем 1929. и по чет ком 1930. Ва ти кан је ко нач но 
при знао да је пре тр пео по ли тич ки по раз и по чео је да буч но осу ђу је бољ ше вич-
ке зло чи не ко је као да ни је при ме ћи вао до 1930. Тек 1937. го ди не па па Пи је ΧΙ 
је из дао ен ци кли ку Di vi ne Re demp to ri ко јом је осу дио ко му ни зам”…
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Уст-Кут ски Ка та комб ни Са бор
Са смр ћу ње них de fac to во ђа у де це ни ји 1928-1937, ми тро по ли та Ки ри ла 

и Јо си фа, си ла зак Цр кве у ка та ком бе, ко ји је по чео са по ја вом об но вљен ства 
1922, био је до вр шен. Од са да, са уни ште њем спо ља шњег ад ми ни стра тив ног 
цр кве ног апа ра та, сва ком по је ди ном епи ско пу – а по не кад и сва ком по је ди ном 
вер ном хри шћа ни ну – пред сто ја ло је да сам чу ва огањ ве ре, по ве зан са сво јом 
бра ћом у Хри сту са мо уну тра шњим, ми стич ким све за ма жи во та у Хри сту.

Та ко се оства ри ла опо ме на све ште но му че ни ка епи ско па Да ма ски на: „Ве-
ро ват но ће до ћи вре ме ка да Го спод не ће же ле ти да Цр ква сто ји као по сред ник 
из ме ђу Ње га и вер них, не го ће сва ко би ти ди рект но по зван да ста не пред 
Го спо да и лич но да од го вор за се бе, као што је би ло са пра о ци ма!”399 

Та кву оце ну по др жа ла је и РПЦЗ на свом Дру гом Све за гра нич ном Са-
бо ру 1938: „По што је епо ха у ко јој жи ви мо без сум ње епо ха апо ста си је, са мо 
по се би је ја сно да за истин ску Цр кву Хри сто ву пе ри од жи во та у пу сти њи, о 
ко ме го во ри два на е ста гла ва От кри ве ња св. Јо ва на, ни је са мо епи зо да, ка ко 
не ки мо жда ве ру ју, по ве за на ис кљу чи во са по след њим пе ри о дом исто ри је 
чо ве чан ства. Исто ри ја нам по ка зу је да се Пра во слав на Цр ква не јед ном уда-
ља ва ла у пу сти њу, ода кле ју је во ља Бо жи ја при зи ва ла на траг на исто риј ску 
сце ну, где је из но ва пре у зи ма ла сво ју уло гу у по год ни јим окол но сти ма. На 
кра ју исто ри је Цр ква Бо жи ја ће оти ћи у пу сти њу по след њи пут, ка ко би до-
че ка ла Оно га Ко ји до ла зи да су ди жи ви ма и мр тви ма. Та ко тре ба схва ти ти 
два на е сту гла ву От кри ве ња, не са мо у ес ха то ло шком, не го и у исто риј ском и 
пе да го шком сми слу та ко ђе: она нам по ка зу је оп ште и ти пич не фор ме цр кве-
ног жи во та. Ако је Цр кви Бо жи јој од ре ђе но да жи ви у пу сти њи, по Про ми слу 
Све мо гу ћег Твор ца, пре су дом исто ри је и по за ко ни ма про ле тер ске др жа ве, 
он да из то га очи глед но сле ди да она тре ба да од у ста не од свих по ку ша ја да 
до би је ле га ли за ци ју, јер сва ки по ку шај да се до би је ле га ли за ци ја у вре ме 
апо ста си је не из бе жно Цр кву пре тва ра у ве ли ку ва ви лон ску блуд ни цу без бо-
жног ате и зма. Нај бли жа бу дућ ност ће по твр ди ти на ше ми шље ње и по ка за ће 
да на сту па вре ме ка да до бро Цр кве зах те ва од ри ца ње од сва ке ле га ли за ци је, 
чак и па ро хи ја. Ми тре ба да сле ди мо при мер Цр кве из пе ри о да пре Ни кеј ског 
Са бо ра, ка да су хри шћан ске оп шти не би ле об је ди ње не не на осно ву ад ми ни-
стра тив них ин сти ту ци ја др жа ве, не го са мо Ду хом Све тим”.400

Ве ро ват но нај у пе ча тљи ви ји и бу квал ни при мер по вла че ња Цр кве у 
пу сти њу пру жио је епи скоп Ам фи ло хи је Је ни сеј ски и Кра сно јар ски, ко ји се 

399 E. L., op. cit., p. 92. 
400  Цит ира но пре ма:  Gust avs on , op. cit., p. 102.
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1930, на кон пре ки да оп ште ња са ми тро по ли том Сер ги јем, уда љио (пре ма 
ар хи ман дри ту Јо ва ну Сни че ву, по са ве ту ми тро по ли та Ки ри ла) у Си бир ске 
шу ме, ода кле се ни је по ја вљи вао све до сво је смр ти 1946.401

Ипак, за слу чај да са бла зан спо ља шње ор га ни за ци је и отво ре них цр ка ва 
(ма да их је кра јем три де се тих оста ло са свим ма ло) бу де ис ку ша ва ла вер не да 
при зна ју ла жну цр кву, Бо жан ски Про ми сао је са звао Са бор Ка та комб не Цр-
кве у ју лу 1937. у си бир ском бес пу ћу: „По след њих да на ју ла 1937, у си бир ском 
ва ро ши ци Уст-Кут на ре ци Ле ни (на ме сту где се у њу ули ва ре чи ца Кут), у 
за твор ском оде ље њу за раз вр ста ва ње слу чај но су се сре ли два ми тро по ли та, 
че ти ри епи ско па, два све ште ни ка и шест ла и ка тај не Ка та комб не Цр кве, ко ји 
су се ту за у ста ви ли на сво ме пу ту из Ви ти ма у Ир кутск, да би из Ир кут ска 
би ли по сла ти да ље на се вер.

Би ло је те шко у бли ској бу дућ но сти оче ки ва ти та ко пот пун и ре пре-
зен та ти ван скуп пред став ни ка Цр кве у јед но ми сли ју. Сто га су од лу чи ли да 
од мах отво ре „Све ште ни Са бор”, ка ко би до не ли ка нон ска ре ше ња у по гле ду 
жи вот них пи та ња Ка та комб не Цр кве. Вре ме за одр жа ва ње Са бо ра би ло је, 
ка ко из гле да, огра ни че но на че ти ри ча са, на кон че га су ње го ви уче сни ци 
би ли по сла ти у раз ли чи тим прав ци ма.

Пред се да вао је ми тро по лит Јо ван (по дру гој вер зи ји „епи скоп Јо ван”), 
а Са бор је за се кре та ра иза брао ла и ка А. З. Од лу ке Са бо ра ни су за пи си ва не: 
А. З. је дао за кле тву да ће за пам ти ти од лу ке Са бо ра и пре не ти их оно ме ко ме 
бу де по треб но, и то са мо оно што је тач но за пам тио, а да уоп ште не го во ри о 
оно ме у шта ни је си гу ран или че га се не се ћа тач но. А. З-у је ка сни је по шло 
за ру ком да пре да цр кве не од лу ке ко је је за пам тио. Ње го ве ре чи би ле су за-
пи са не и по ста ле су цр кве ни ка но ни. Ме ђу овим ка но ни ма би ло је и оних 
ко ји су Цр кви би ли на ро чи то по треб ни:

1. Све ште ни Са бор за бра њу је вер ни ма да при ма ју при че шће од све штен-
ства ко је је ле га ли зо ва ла ан ти хри шћан ска др жа ва.

2. Све ште ном Са бо ру је Ду хом от кри ве но да је кле тва-ана те ма ба че на од 
стра не Ње го ве све то сти па три јар ха Ти хо на де ло твор на, и да сви све ште ни ци 
и цр кве но-слу жи те љи ко ји су се усу ди ли да је сма тра ју за гре шку Цр кве или 
по ли тич ко сред ство, пот па да ју под ње ну си лу и све за ни су њо ме.

3. Сви ма они ма ко ји дис кре ди ту ју Све ште ни Са бор из 1917-1918. и одва-
ја ју се од ње га – Ана те ма!

4. Све гра не Цр кве ко је се на ла зе на за јед нич ком ста блу – ста блу на ше 
до ре во лу ци о нар не Цр кве – жи ве су гра не Цр кве Хри сто ве. Ми да је мо наш 
401 Arc him andrite  (касније  митрополи т) John (Snychev), T serkovnie  ra skoly v Russ koj Tserkvi 20-kh i 
30-kh god ov  XX stoletia (MS), Kuibyshev,  1 966, p.  3 74  (Р); R egelson,  op. c it .,  p. 501.
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бла го слов за мо ли тве но оп ште ње и слу же ње Бо жан ске Ли тур ги је свим све-
ште ни ци ма тих гра на. Све ште ни Са бор за бра њу је све ште но слу же ње сви ма 
ко ји за се бе ми сле да ни су гра не, не го да су не за ви сни од др ве та Цр кве. Све-
ште ни Са бор не сма тра да је нео п ход но ад ми ни стра тив но је дин ство гра на 
Цр кве, не го је оп шта оба ве за је ди но ми сли је о Цр кви”.402

Та ко је Сер ги је ва ор га ни за ци ја би ла раз об ли че на и осу ђе на не пр вен стве-
но због то га што је би ла узур па тор цр кве не вла сти (ма да је и то би ла), ни ти 
за то што је на ру ши ла све ште не ка но не (иако је она то учи ни ла), не го за то што 
је Цр кви на мет ну ла је дан у су шти ни је ре тич ки став пре ма ан ти хри шћан ским 
вла сти ма. Ова кав за кљу чак ве ро ват но је нај бо ље из ра зио епи скоп Мар ко 
(Но во се лов) ка да је пи сао: „Ја сам не при ја тељ со вјет ске вла сти – упра во за-
хва љу ју ћи сво јим ре ли ги о зним схва та њи ма – у оној ме ри у ко јој је со вјет ска 
власт ате и стич ка и чак ан ти те и стич ка власт. Ве ру јем да истин ски хри шћа нин 
ни по што не мо же да по др жа ва ту власт… (По сто ји) мо ли тва ко ју Цр ква пре-
по ру чу је за сва ко днев ну упо тре бу у из ве сним до бро по зна тим усло ви ма… 
Сми сао те мо ли тве не фор му ле је да се од Бо га тра жи да обо ри не вер нич ку 
власт… Али та фор му ла не по зи ва вер не да пре ду зму ак тив не ме ре, не го их 
са мо под сти че да се мо ле за оба ра ње вла сти ко ја је већ от па ла од Бо га”.403 

И у дру гом ка та комб ном до ку мен ту, да ти ра ном на 1960. го ди ну, чи та мо: 
„Власт је од Бо га да та да чу ва и ис пу ња ва за кон… Али ка ко да се гле да на со-
вјет ску власт, у све тлу апо стол ског уче ња о вла сти ма (Рим. 13)? У скла ду са 
апо стол ским уче њем ко је смо из ло жи ли, тре ба зна ти да со вјет ска власт ни је 
власт. Она је ан ти-власт. Она ни је власт, по што ни је од Бо га уста но вље на, не-
го је др ско ство ре на го ми ла њем људ ских злих де ла и оја ча на и по др жа на тим 
де ли ма. Ако зла де ла осла бе, со вјет ска власт, ко ја пред ста вља кон ден за ци ју 
зла, та ко ђе осла би… Та власт се утвр ђу је да би уни шти ла све ре ли ги је, ка ко 
би јед но став но ис ко ре ни ла ве ру у Бо га. Ње на су шти на је бор ба про тив Бо га, 
јер она ву че ко рен од са та не. Со вјет ска власт ни је власт, јер она по при ро ди 
не мо же да ис пу ни за кон, по што је су шти на ње ног жи во та зло.

Не ко мо же ре ћи да со вјет ска власт још мо же да се сма тра за власт, за-
то што осу ђу је раз ли чи те људ ске зло чи не. Ми не ка же мо да је власт ко ја 
вла да пот пу но од сут на. Ми са мо твр ди мо да је то ан ти-власт. Тре ба зна ти 
да се ре ал на сна га по твр ђу је кон крет ним де ло ва њем љу ди, ко ји има ју при-

402  Сх имонах Еп ифаније  (Че рн ов) , лично  с аопш тење; B.  Zakharov ,  „Vaz hn oye postanovleniye 
katakombn oj tse rkvi”,  Pr avosl avn aia Rus ', N  18, 1949  (Р). П рема  друго ј  ве рз ији п ос тоји  и пети к ан он:  
„Свим а онима к ој и подр жавају  обновљ енс ку и серги ј анску јере с  – Ан ат ема. Ви ди: Bishop Amb rose 
(v on Sievers), „Ka takombna ia  Ts erkov': Ust'-Kutskij Sobor 1937g.”,  R us skoe Pr av os lavie, N  4 (8), 1997, pp. 
20-24.
403 Новоселов,  цитиран о  у: Osip ov, op. cit., p. 3.



213

ро дан од брам бе ни ин стинкт. То де ло ва ње тре ба узе ти у раз ма тра ње пре ма 
мо рал ним за ко ни ма свој стве ним чо ве чан ству од ста ри не. Но, ова власт у 
су шти ни си сте мат ски вр ши фи зич ко и ду хов но уби ство. То за пра во де лу је 
зла си ла ко ја се зо ве со вјет ска власт. Не при ја тељ се лу кав ством спре ма да 
на те ра чо ве ка да ту си лу при зна за власт. Али апо стол ско уче ње о вла сти је 
на њу не при ме њи во, као што је зло не при ме њи во на до бро и Бо га, јер зло је 
из ван Бо га; а не при ја те љи се ли це мер но мо гу са кри ва ти иза по зна тог из го-
во ра да је све од Бо га. Та со вјет ска ан ти власт и је сте ко лек тив ни ан ти христ, 
бо го бор ство…”404

Али шта да ље? Ка кве на де га је хри шћа ни Ка та комб не Цр кве у по гле ду 
свог бу ду ћег из ба вље ња од тих стра шних му ка? Док су не ки, као епи скоп 
Мак сим Сер пу хов ски, би ли пе си ми сти у по гле ду бу дућ но сти, сма тра ју ћи да 
свет про жи вља ва сво је по след ње да не, дру ги су пред крај пред ви ђа ли об но ву 
Све те Ру си је, као на при мер про зор љи ва ста ри ца Ага та из Бе ло ру си је, ко ју 
су вла сти 1939. го ди не по гу би ле из глад њи ва њем до смр ти, у ње ној 119. го ди-
ни. Она је свом ду хов ном че ду за со вјет ску цр кву ре кла: „То ни је истин ска 
цр ква. Она је пот пи са ла уго вор да слу жи ан ти хри сту. Не иди та мо. Не при мај 
би ло ка кве све те тај не од ње них слу жи те ља. Не уче ствуј у мо ли тви са њи ма”. 
А за тим је ре кла: „До ћи ће вре ме ка да ће у Ру си ји цр кве би ти отво ре не, и 
ка да ће истин ска хри шћан ска ве ра по бе ди ти. Та да ће љу ди би ти кр ште ни, 
као што су би ли кр ште ни у вре ме све тог Вла ди ми ра. Ка да цр кве бу ду пр ви 
пут отво ре не, не иди те у њих, јер то не ће би ти истин ске цр кве; али кад бу ду 
отво ре не дру ги пут, он да иди те – то ће би ти истин ске цр кве. Ја то вре ме не ћу 
до жи ве ти, али мно ги од вас хо ће. Со вјет ска власт ће иш че зну ти и све ње не 
слу ге ће про па сти…”405

Ме ђу тим, по глед из бли за на крај три де се тих био је за и ста мра чан. Е. Ло-
пе шен ска, пи шу ћи о ка та комб ном све ште но му че ни ку епи ско пу Да ма ски ну, 
ко мен та ри ше: „Он је за па лио ср ца мно гих, али је ма са, у ко ју се пре тво рио 
на род, оста ла… па сив на и инерт на, по кре ћу ћи се на сва ку стра ну у за ви сно-
сти од спо ља шњег под сти ца ја, а не пре ма сво јим уну тра шњим уве ре њи ма… 
Ду га изо ло ва ност епи ско па Да ма ски на од со вјет ског жи во та, одво је ност од 
по сте пе ног про це са со вје ти за ци је, до ве ла је до не ре ал не про це не од но са 
сна га у ствар но сти ко ја га је окру жи ва ла. Иако је он сам остао не по ко ле бив, 
ни је ви део… опу сто ше ње људ ске ду ше у ма са ма. Ту ду шу скре ну ли су на 

404 A ndreye v, Ru ssia's Catacomb Sai nt s,  pp. 541-42. Упоред и: Archbis hop Aver ky, „Mi r n evi dimij - sily 
byezp lotniya ”,  Slova i rechi, Jordanville, N.Y.: Holy  Tr in it y Mona st ery, 1975, vol.  2, pp.  593-95 (Р);  Metr opolit-
an Innocent, „O Sovyetskoj Vlasti”,  у: Archbish op Nikon ,  op. cit ., pp. 168-172 (Р).
405 Andreyev, Russia's Catacomb Saints, op. cit ., pp. 422-23.
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дру ги пут – кли за ви, опор ту ни стич ки пут, ко ји љу де во ди та мо где же ле да 
их од ве ду др ске во ђе свет ске ре во лу ци је ко је се не за у ста вља ју ни пред чим 
у сво јим на ср та ји ма на мо рал не и ма те ри јал не вред но сти… Из ме ђу је ра ра ха 
и све ште ни ка ко ји су ча ми ли по кон цен тра ци о ним ло го ри ма и у за тво ри ма, 
ма ко ли ко се они тру ди ли да твр до сто је у ве ри, и ма се вер ног на ро да, ши-
ри ла се про ва ли ја ме ђу соб ног не ра зу ме ва ња. Ис по вед ни ци су се тру ди ли да 
вер не по диг ну на ви ши сте пен и да их при бли же сво јој ду хов ној рав ни. Ма са 
вер них, оп те ре ће на бри гом за жи вот и по ро ди цу, за сле пље на бољ ше вич ком 
про па ган дом, и не вољ но се кре та ла у су прот ном сме ру, на ни же. Ви зи ја ма 
бу ду ћег злат ног до ба си то сти, пот пу не сло бо де од би ло ка квих спо ља шњих 
и уну тра шњих огра ни че ња, пот чи ња ва ња си ла при ро де чо ве ку, вар љи вим 
пер спек ти ва ма у ко ји ма је фан та зи ја пре ла зи ла у на у ку… бољ ше ви ци су у 
сво је мре же ухва ти ли по ра зну ве ћи ну на ро да. Са мо по је ди не лич но сти би ле 
су у ста њу да са чу ва ју уз ви ше ност ду ха. Ту си ту а ци ју ве о ма до бро је ис ко ри-
стио ми тро по лит Сер ги је…”406

Сер ги је је имао мно го апо ло ге та. Не ки су твр ди ли да је он „спа сао Цр-
кву” за бу ду ће на ра шта је, ка да бу ра го ње ња утих не. Та прет по став ка се ни је 
оправ да ла, јер су 1939. на сло бо ди оста ла са мо че ти ри епи ско па, док је по це-
лој зе мљи оста ла тек ша чи ца отво ре них хра мо ва. И ако би се за не ког чо ве ка 
мо гло ре ћи да је спа сао Цр кву, он да би се то пре мо гло од но си ти на Хи тле ра 
не го на Сер ги ја, јер су Хи тле ро ви ус пе си, као што ће мо ви де ти, при ну ди ли 
Ста љи на да учи ни не ке уступ ке зва нич ној ре ли ги ји, или би се то мо гло од но-
си ти на Ка та комб ну Цр кву, ко ја је, ка ко пи ше Алек се јев, „у од ре ђе ном сми слу 
спа си ла зва нич ну Цр кву од пот пу не про па сти, по што су се со вјет ске вла сти 
пла ши ле да ће не ми ло срд ним уни шта ва њем чи та ву Ру ску Цр кву на те ра ти у 
иле га лу и са мим тим из гу би ти кон тро лу над њом”.407

Дру ги су по ку ша ва ли да оправ да ју Сер ги ја тврд њом да по сто је два пу та 
спа се ња: је дан кроз отво ре но ис по вед ни штво, или кроз не ма ње те жак (у со-
вјет ским усло ви ма) од ла зак у ка та ком бе, а дру ги кроз ком про мис. Сер ги је, 
сход но том гле ди шту, ни је био ма ње му че ник не го ка та комб ни му че ни ци, 
са мо што је ње го во му че ни штво би ло гу би так до брог име на.408 Ипак, то гле ди-
ште при бли жа ва се је ре си да мо же би ти спа се ња кроз грех – у да том слу ча ју 
кроз нај бе срам ни ју лаж, кроз жр тво ва ње сло бо де и до сто јан ства Цр кве и 

406 E. L.,  op . cit., pp. 65-66.
407 W.  Alex eyev, „Th e  Ru ssian Or th odox Church  1 927-1945: Repression and Revival”, Religion in 
Communist  Lands, vol. 7 , n o. 1, Sp ring, 1979, p . 3 0.
408 E. S. P ol is hch uk, „Patriar kh  Sergei i yeg o dekla rat siya: k api tu lat siya il i  kompromiss?”, Vestnik Russkogo 
Khristianskogo  Dvizheni ya,  1 61 ,  1991-I,  p p. 23 3-250 (Р).      
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Пра во сла вља, и пре да ва ње на му ке и смрт сво је са бра ће хри шћа на!409 Сер ги је 
је, пра ћен од стра не свих сво јих апо ло ге та, на чи нио основ ну гре шку што је 
за бо ра вио да је Бог, а не чо век, Онај ко ји спа са ва Цр кву. Та гре шка го то во 
да зна чи гу би так ве ре у Са мог Бо га – не то ли ко у Ње го во по сто ја ње, ко ли ко 
у Ње го во Про ви ђе ње и Све моћ. Ве ра ко ја спа са ва је сте ве ра да је Бо гу све 
мо гу ће (Мт. 19,26). Ве ра је та ко ја кли че: Јед ни се хва ле ко ли ма, и дру ги ко њи-
ма, а ми ће мо се ве ли ча ти Име ном Го спо да Бо га на ше га (Пс. 19,8). То је би ла 
и је сте ве ра Ка та комб не Цр кве, ко ја је – бу ду ћи осно ва на на ка ме ну, ко ји је 
Хри стос – над вла да ла вра та адо ва. Али Сер ги је ва „ве ра” би ла је дру ге, „мек-
ше” вр сте, за ко ју је про рок ре као: Што ре ко сте: „ухва ти смо ве ру са смр ћу, 
и уго во ри смо с гро бом; кад за ђе бич као по во дањ, не ће нас до хва ти ти, јер од 
ла жи на чи ни смо се би уто чи ште, и за пре ва ру за кло ни смо се”; за то ова ко ве-
ли Го спод:… „и из вр ши ћу суд по пра ви лу и прав ду по ме ри ли ма; и град (лед) 
ће по тр ти ла жно уто чи ште и во да ће по то пи ти за клон. И ве ра ва ша са 
смр ћу уни шти ће се, и уго вор ваш са гро бом не ће оста ти, а кад за ђе бич као 
по во дањ, по тла чи ће вас” (Ис. 28,15-19).

По след њих го ди на чак су и па три јар шиј ски из во ри по че ли да го во ре о 
ла жно сти Сер ги је ве Де кла ра ци је, о истин ском ис по вед ни штву и му че ни штву 
оних ко ји су јој се су прот ста ви ли, као и о прав ној ни шта во сти ме ра ко је је 
Сер ги је пред у зео да их ка зни. На при мер: „Ме ђу про тив ни ци ма ми тро по ли та 
Сер ги ја би ло је мно штво зна ме ни тих му че ни ка и ис по вед ни ка – епи ско па, 
мо на ха, све ште ни ка… 'Ка нон ске' ка зне ми тро по ли та Сер ги ја (Стра го род ског) 
и ње го вог Си но да ни ко ни је узи мао за озбиљ но ни у то до ба (три де се тих го-
ди на) ни ка сни је, за хва љу ју ћи не ка но нич но сти по ло жа ја са мог ми тро по ли та 
Сер ги ја…”410 И опет: „По себ на тра ге ди ја Де кла ра ци је ми тро по ли та Сер ги ја 
са сто ја ла се у ње ном прин ци пи јел ном од ба ци ва њу под ви га му че ни штва и 
ис по вед ни штва, без ко јих је све до че ње исти не не појм љи во. Ми тро по лит Сер-
ги је се ту ни је др жао на де у Бо жи је Про ви ђе ње, не го чи сто људ ског при сту па 
ре ша ва њу цр кве них про бле ма… Хра брост 'ка та комб ни ка' и чвр сти на њи хо-
ве ве ре не мо гу да до ђу у сум њу, и на ша је ду жност да са чу ва мо успо ме ну на 
оне чи ја ће мо име на са зна ти ве ро ват но тек у веч но сти…”411

409 Так о је св ешт еномуче ник  Серги је  Ме че в био  из д ат од  ст ран е „еписко па”, к асније „ми тр ополита” 
Мануила  (Л емешевског). Вид и: All a D. „Svidetel'stvo”, u: Nadezh da, vol .  16, Ba sel -M os cow, 1 99 3,  228-230 
(Р) .  И уо пште,  опт ужба  митропо лит а  Се рг иј а  д а су с ви катак омб ни епископи  б или „контраре волуц-
ио нари”  бил а је  до в ољ на  да их  по ша ље  у смр т.  Види так ође примедб е архи епис коп а Вартоломеја 
(Ремова) у књи зи : Za Khrista Postradavshie, op. c it .,  p. 220.
410 Gubonin, op. cit., pp. 809, 810. 
411 Danilushkin, o p. cit.,  pp . 297, 52 0.



216

Не ка по след ње ре чи о овом нај ка та стро фал ни јем али исто вре ме но и 
нај слав ни јем пе ри о ду у исто ри ји Цр кве Хри сто ве до ђу из јед ног ка та комб ног 
По зи ва упу ће ног у том пе ри о ду:

„Мо жда овај чла нак до не се реч ко ја ће као вар ни ца за па ли ти пла мен у 
ср цу сва ке осо бе ко ја у се би но си Бо жан ство и ве ру у на шег Го спо да, Бо га и 
Спа си те ља Ису са Хри ста. Љу бље на бра ћо! Пра во слав ни хри шћа ни, ми ро твор-
ци! Не за бо ра ви те ва шу бра ћу ко ја стра да ју по ће ли ја ма и за тво ри ма због 
ре чи Бо жи је и сво је ве ре, на прав ди Го спо да на шег Ису са Хри ста, јер они су 
у стра шном мра ку там ни ца ко ји су на пра вље не као гроб ни це за не ви не љу де. 
Хи ља де и хи ља де ми ро љу би ве бра ће ча ме жи ви са хра ње ни у тим гроб ни ца-
ма, на тим гро бљи ма; њи хо ва те ла про па да ју а њи хо ве ду ше су у бо лу сва ки 
дан и сва ки час, не ма ју ћи ни тре на уте хе. Они без на де жи ве у сен ци смр ти. 
То су ма ла бра ћа Хри сто ва, што но се онај крст ко ји је и Го спод но сио. Исус 
Хри стос је по стра дао и умро, и био са хра њен у гроб, а гроб ни ка мен је за пе-
ча ћен и по ста вље ни су стра жа ри. До шао је час ка да смрт ви ше ни је мо гла да 
за др жи у сво ме за то че њу на па ће но те ло Хри сто во; ан ђео Го спод њи је до шао 
са не бе са и од ва лио ка мен са гро ба, а вој ни ци ко ји су га чу ва ли по па да ли су 
у ве ли ком стра ху. Го спод Исус Хри стос је устао из мр твих. Но, гром ће та ко-
ђе по го ди ти и там ни це у ко ји ма на ша бра ћа уми ру за реч Бо жи ју – му ња ће 
бље сну ти он де где смрт пре ти љу ди ма”.412

412 M. V .  Shkv arovsky,  Iosifl yans tvo:  techeni e  v Russkoj Pravoslavnoj Tserkv i,  St. Pet ers bu rg: Memorial, 
1999, p. 236 (Р) .
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4. ГРЧ КА И БАЛ КАН:
НА РОД НА ИСТИ НА

(1924-1939)

Ко ји ни је са Мном, про тив Ме не је;
и ко ји не са би ра са Мном, ра си па.

Мт. 12,30

При хва та ње но вог ка лен да ра од стра не грч ке др жав не Цр кве до го ди ло се 
у нај те же вре ме за чи та во Пра во сла вље. По ло жај Цр кве у про те клих де сет го ди-
на ра ди кал но се из ме нио. Ру ско Цар ство је не ста ло, а Ва се љен ска и на ро чи то 
Мо сков ска па три јар ши ја, ко јој је при па да ла ве ћи на пра во слав них хри шћа на, 
би ле су на пад ну те ка ко од спољ них не при ја те ља (бољ ше ви ка и Ту ра ка), та ко 
и од уну тра шњег рас ко ла („Жи ва цр ква”, „Тур ска Пра во слав на Цр ква”). Ни 
оста ле ис точ не па три јар ши је са јед не стра не, ни Срп ска па три јар ши ја или Ру-
ска За гра нич на Цр ква са дру ге, ни су мо гле да за у зму ме сто ко је је у про те клим 
ве ко ви ма при па да ло Ру ском Цар ству и Ва се љен ској па три јар ши ји. И ма да, као 
што је ис пр ва био слу чај, ни је дан је рарх Грч ке Цр кве ни је же лео да од би је про-
ме ну ка лен да ра и пре ки не оп ште ње са Ар хи е пи ско пом атин ским, пре о ста ла 
је још јед на сна га ко ја је мо гла да по не се стег исти не – на род.

По зи ци ја вер ног на ро да у Пра во слав ној Цр кви че сто је по гре шно схва-
та на. У Пра во сла вљу мир ја ни ни су инерт на, не моћ на и сле по по кор на ма са 
ри мо ка то ли ка, ни ти све моћ на ре во лу ци о нар на хор да про те ста на та. По сто је 
две жи вот но ва жне функ ци је ко је мо гу да из вр ша ва ју са мо ка нон ски ру ко по-
ло же на ду хов на ли ца: са вр ша ва ње Све тих Тај ни, укљу чу ју ћи ту ру ко по ла га-
ње епи ско па и све штен ства, и де фи ни са ње ве ре, укљу чу ју ћи ту и по зи ци ју 
Цр кве у од но су на је ре ти ке и рас кол ни ке. Али ла и ци, ма да не мо гу да има ју 
глав но ме сто у ис пу ња ва њу те две функ ци је, ипак има ју ва жну по твр ђу ју ћу 
уло гу у њи ма. Та ко, стро го го во ре ћи, епи скоп или све ште ник не мо же да са-
вр ша ва Бо жан ску Ли тур ги ју без при су ства ма кар јед ног све тов ња ка. Та ко ђе, 
епи скоп не мо же да ру ко по ла же без са гла сно сти на ро да (из ра же ног кроз 
ус кли ке „ак си ос!” или „до сто јан!”). И де фи ни ци ја ве ре ко је на род од ба ци 
оста ће мр тво сло во на па пи ру.

У Апо стол ским уста но ва ма чи та мо: „Су ди ћу и епи ско пу и мир ја ни ну. 
То су сло ве сне, а не бе сло ве сне ов це, за то не ка ни је дан све тов њак не ка же: 'ја 
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сам ов ца, а не па стир, и не од го ва рам за се бе, не го па стир тре ба то да ви ди, 
и он сам да пла ти ка зну за ме не'. Јер, као што ће ов ца ко ја не пра ти до брог 
па сти ра про па сти, та ко је очи глед но да ће и ов ца ко ја пра ти злог па сти ра 
по ги ну ти… За то тре ба да се чу ва мо злих па сти ра”.413

То ком ви ше од хи ља ду го ди на ду ге бор бе про тив за пад них је ре си, пра-
во слав ни на род ни ка да ни је био у тој ме ри ли шен ру ко во ђе ња од стра не све-
штен ства, као 1924. го ди не. Пот пи си ва ње од лу ка уни јат ског са бо ра у Ли о ну 
из 1274. и свр га ва ње за ко ни тог па три јар ха Ар се ни ја сле де ће го ди не би ло је 
углав ном де ло ца ра и ње го вог шти ће ни ка Јо ва на Ве ка; све штен ство је ве ћи-
ном од би ло уни ју и она је по тра ја ла све га осам го ди на (до 1282). Си ту а ци ја 
по сле са бо ра у Фи рен ци би ла је још озбиљ ни ја: све ти Мар ко Ефе ски је био 
је ди ни грч ки је рарх ко ји је од био да пот пи ше уни ју. Она је и по тра ја ла ду же 
(1438-1480).

За тим је усле дио дуг пе ри од то ком ко га је би ло ла тин ству и про те стан ти-
зму скло них па три ја ра ха, али Цр ква као це ли на оста ла је је дин стве на про тив 
за пад не опа сно сти. Та ко, ка да је па па увео но ви ка лен дар 1582. го ди не, тај 
ка лен дар је са бор но осу ђен ни шта ма ње не го осам пу та: 1583, 1587, 1593, 
1722, 1848, 1895. и 1904. Кра јем овог пе ри о да еку ме ни стич ке тен ден ци је у 
Пра во слав ној Цр кви по че ле су да на ра ста ју, али опо зи ци ја но вом ка лен да ру 
оста ла је ја ка.

Ипак, већ у сво јој Окру жној по сла ни ци из 1848. ис точ ни па три јар си 
на го ве сти ли су уло гу ко ју ће на род од и гра ти не за ви сно од кли ра: „Код нас 
ни па три јар си, ни Са бо ри ни ка да ни су мо гли да уве ду ни шта но во, за то што 
је за штит ник ве ре са мо те ло Цр кве, сам на род, ко ји сво ју ве ру же ли да ви ди 
за у век не из ме ње ну и са гла сну ве ри сво јих ота ца”.

Пи та ње ко је се по ја ви ло 1924. би ло је: има ли на род (и ша чи ца све штен-
ства) пра во да се одво ји од епи ско па та и, уз од су ство би ло ка квих је ра ра ха 
ко ји би по др жа ли њи хо ву бор бу про тив уво ђе ња но ви на, про гла си се бе за 
истин ску Пра во слав ну Цр кву? Од го вор про из и шао из све тог Пре да ња Цр кве 
био је ја сан: да. Ма да су у та квој си ту а ци ји од ре ђе не функ ци је ко је мо гу да 
из вр ша ва ју са мо епи ско пи, по пут ру ко по ла га ња све штен ства, би ле при вре-
ме но су спен до ва не, Цр ква ни је пре ста ла да по сто ји, не го је оста ла та мо, и 
са мо та мо, где је ис по ве да на пра ва ве ра.

Јер где су два или три са бра на у име Мо је, он де сам и Ја ме ђу њи ма, ре као 
је Епи скоп над епи ско пи ма, Го спод Исус Хри стос (Мт. 18,20). И 15. ка нон 
Дво крат ног са бо ра у Кон стан ти но по љу на зи ва бла же ним оне ко ји се одво је 
од епи ско па-је ре ти ка, чак и пре но што бу де до не та са бор ска од лу ка про тив 
413 A po stolic  Co n st itution,  10 :1 9, P.G.   1,  63 3. 
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ње га. За и ста, у цр кве ној исто ри ји би ло је не ко ли ко слу ча је ва ка да су све ти 
му же ви на тај на чин од мах пре ки да ли оп ште ње са епи ско пи ма у је ре си – на 
при мер све ти Ипа ти је у че твр том ве ку – или су уми ра ли из ван оп ште ња са 
свим епи ско пи ма Цр кве, да би по том ипак би ли про сла вље ни и по хва ље ни 
од стра не на ред них по ко ле ња, нпр. пре по доб ни Мак сим Ис по вед ник у VII 
ве ку и пре по доб ни Ар се ни је Па ро ски у XIX ве ку.

Чу до Кр ста
Про ме на ка лен да ра у др жав ној Цр кви Грч ке до го ди ла се 10. мар та 1924. 

(23. март пре ма но вом ка лен да ру, ко ји ће мо од са да на во ди ти). То га да на, 
а би ла је не де ља, бу ду ћи је рарх-ис по вед ник Истин ске Пра во слав не Цр кве 
ар хи ман дрит Гер ман (Ва ри ко пу лос) слу жио је Бо жан ску Ли тур ги ју у сво јој 
цр кви Св. Алек сан дра у ме сту Па ле он Фа ли рон. На кра ју Ли тур ги је, он је 
по ме нуо „све тих три на ест да на чи ји спо мен про сла вља мо!”414

Два да на ка сни је у Ати ни су се исто вре ме но од и гра ла два зна чај на до га-
ђа ја: ар хи е пи скоп Хри зо стом (Па па до пу лос) је про сла вио ве ли ки пра зник 
Бла го ве сти пр ви пут пре ма но вом ка лен да ру, а ре во лу ци о нар на вла да је без 
гла са ња уки ну ла грч ку мо нар хи ју. Но ви нар Ни ко ла Кра ни о та кис је пи сао: 
„По стро гој на ред би, и уз зву ке тру ба, вој ни ци су ски ну ли кру ну са кр ста и 
ба ци ли је на зе мљу! И грч ка де мо кра ти ја је ро ђе на!…”415

Ово је још је дан по ка за тељ бли ске ду хов не ве зе из ме ђу до га ђа ја у Грч кој 
и у Ру си ји тих го ди на. И у Грч кој и у Ру си ји ан ти мо нар хи зам у по ли ти ци био 
је пра ћен об но вљен ством у ве ри. У Грч кој су од 1917. ан ти мо нар хи сте и об но-
вљен це пред во ди ла дво ји ца ма со на - Ве ни зе лос на че лу др жа ве и Ме так са кис 
на че лу Цр кве. Њи хо ви глав ни опо нен ти на оба фрон та би ли су ми тро по ли ти 
Гер ман Ди ми три јад ски и Хри зо стом Фло рин ски – пр ви ми тро по ли ти Истин-
ске Пра во слав не Цр кве Грч ке од 1935. го ди не.

Ше стог апри ла, у на ве чер је истин ског пра зни ка Бла го ве сти, на род се 
у огром ном бро ју са стао у пор ти око Бла го ве штен ске цр кве. Сле де ћег да на 
ча со пис „Вра ди ни” је из ве стио: „Све ште ни ци ма је под прет њом раш чи ње-
ња би ло за бра ње но да да нас слу же Ли тур ги ју или пе ва ју тро пар Бла го ве сти. 
Та ко ђе за бра ње но је зво ње ње зво на у ру ској цр кви (у ули ци Фи ле ли нон), 
као и да на шња Ли тур ги ја у ме то ху цр кве Све тог Гро ба, ма да Је ру са лим ска 
па три јар ши ја ни је при хва ти ла но ви ка лен дар. 

414 Metropolitan Calliop iu s  of Pentapolis, Deinopath ima ta  G .O.X.,  vo l .  1, Piraeus, 1990, p. 30 ( Г). 
415 M etropol it a n  Calliopius, op. cit., p. 15.
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И по ред свих пред у зе тих ме ра мно штво вер них окру жи ва ло је ми тро по-
лиј ску цр кву од ве че ри па до ка сно у ноћ, и на њи хо ве упор не мол бе на шао се 
је дан све ште ник ко ји је за пе вао мо ле бан, 'по слу шав ши зах те ве на ро да' – ка ко 
је ре као. Цр кве ни слу жи те љи су хте ли да за тво ре цр кву, али је због очи глед ног 
оду ше вље ња при сут них бо го мо ли те ља оста ла отво ре на то ком це ле но ћи. Три 
чу да су се до го ди ла у ми тро по лиј ској цр кви… Сед мо го ди шњег Ста си но пу ло-
са, глу во не мог и па ра ли зо ва ног од ро ђе ња, ма ти је, док се тре сао у гр че ви ма, 
при не ла ико ни Мај ке Бо жи је. Не што ка сни је, док су сви око ло по ка зи ва ли 
са жа ље ње, он је устао, из го во рио ре чи 'ма ма-ба ба-та та' и по чео је да хо да. 

По том су ис це ље ни још и се дам на е сто го ди шњи па ра ли ти чар, и  је дан 
глу во не ми фи зич ки рад ник. Овај по след њи је ју че про го во рио пр ви пут за 
три де сет го ди на, из ја вив ши да да нас не ће ићи на по сао. Ма да су цр кве ним 
слу жи те љи ма по зна та име на ове дво ји це, они од би ја ју да их са оп ште, не го 
твр де да ни ка квог чу да ни је би ло, иако сви па ро хи ја ни го во ре су прот но”.416 

Дру ге но ви не, „Скрип”, истог да на су са оп шти ле: „Кре та ње у цр кви 
би ло је не мо гу ће. Вер ни су слу ша ли ве чер ње, а по сле от пу ста уз не ми ре но 
су ди ску то ва ли о про ме ни бо го слу жбе ног ка лен да ра и по ме ра њу пра зни ка 
Бла го ве сти.

Две хи ља де бла го че сти вих хри шћа на, за јед но са же на ма и де цом, јед но-
ду шно су об ја ви ли сво ју при вр же ност све тим дог ма ти ма ве ре, ко је су де мо-
кра те хте ле да из ме не; је дан глас се чуо: 'Не ће мо да по ста не мо Ла ти ни! Ми 
смо пра во слав ни хри шћа ни и оста ће мо пра во слав ни хри шћа ни!'”.417

Слич не сце не и слич на чу де са до го ди ла су се и у дру гим об ла сним цен-
три ма као што су На фпли он, Три по ли, Со лун и Ко ринт. Др жав не вла сти су 
сву где по др жа ва ле но ви цр кве ни по ре дак.

Про ти вље њу на ро да у тој пр вој фа зи бор бе, мно го су по мо гле ве о ма по-
бо жне и тра ди ци о нал но на стро је не из бе гли це из Ана до ли је, као на при мер 
ве ли ки чу до тво рац, све ште ник Ар се ни је Ка па до киј ски.418   

Вер ни хри шћа ни, по слу шни уче њу све тих Ота ца, угле да ли су се на хри-
шћа не из ста ри не, ко ји су у слич ним си ту а ци ја ма пре ки да ли оп ште ње са 
они ма ко ји уво де но ви не, па су и са ми пре ки ну ли сва ко цр кве но оп ште ње са 
но во ка лен дар ском Грч ком цр квом. Они су се мо ли ли по до мо ви ма или у се о-
ским ка пе ла ма, оп слу жи ва ни од стра не ве о ма ма лог бро ја све ште ни ка, ко је 
је, на под сти цај Хри зо сто ма (Па па до пу ло са), по ли ци ја стал но про го ни ла.

416 M et ro politan  C a ll iopius, op. cit., pp. 17 -18.
417 Metropolitan Callio pi us, op.  cit.,  p.  2 2.
418 Види:  M on k P. of t he  H ol y Mountain, Saint Ar se nius of Cappadocia,  Th  es salon ik i,  1 98 9, p.  8 1.  Ир они ја 
је д а је  п ре п.  Арсени ја  кан он изовала новока лен да рс ка Конс та н ти нопољска патријаршија 1986! 
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Од са мог по чет ка Го спод је мно гим зна ме њи ма и чу де си ма по ка зао да је 
уз при ста ли це пра во слав ног ка лен да ра. Јед но та кво чу до до го ди ло се 6. ја ну-
а ра 1925, тј. у на ве чер је Ро жде ства Хри сто вог по пра во слав ном ка лен да ру и 
пра зник Бо го ја вље ња по но вом. Па ро хи ја ни но во ка лен дар ске цр кве Све тих 
Апо сто ла под Акро по љем би ли су на Бо жан ској Ли тур ги ји. Од јед ном су угле-
да ли су зе ка ко те ку из очи ју Бо го ро ди це на ико ни, а са гла ва апо сто ла – крв.

Уз не ми ре ни па ро хи ја ни ни су се дво у ми ли око то га да је у пи та њу зна ме-
ње гне ва Бо жи јег „због из ме не у ве ри”, за то што су но ва то ри кр сти ли Хри ста 
пре не го што је био ро ђен. Цр кве не вла сти су по сла ле не ког ар хи ман дри та 
да убе ди на род ка ко то ни је би ло ни ка кво зна ме ње од Бо га, не го „лу че ње из 
др ве та иза зва но пре те ра ном то пло том или мо жда… хлад но ћом”! Ар хи ман-
дри та су оте ра ли са ам во на. Ко нач но, вла сти су за тво ри ле цр кву, за бра нив ши 
вер ни ма да ула зе у њу. Да нас та цр ква сто ји без ико на и по се ћу ју је са мо… 
ту ри сти!419

Кри тич на тач ка пре о кре та у исто ри ји Грч ке Ста ро ка лен дар ске Цр кве, 
би ла је по ја ва зна ме ња Кр ста на не бу из над ста ро ка лен дар ског ма на сти ра 
бли зу Ати не, што је љу де ве о ма охра бри ло у њи хо вој ве ри да је у бор би про-
тив ино ва то ра Бог са њи ма.

Епи скоп Ла зар (Пу ха ло) пи ше: „Го ди не 1925. у на ве чер је пра зни ка Во-
здви же ња Ча сног и Жи во твор ног Кр ста на шег Спа си те ља, 14. сеп тем бра 
пре ма пра во слав ном цр кве ном ка лен да ру (27. пре ма но вом), слу же но је 
све ноћ но бде ни је у Цр кви Св. Јо ва на Бо го сло ва у пред гра ђу Ати не. Око 9 
са ти уве че у цр кви и око ње на слу жбу се оку пи ло ви ше од 2.000 истин ски 
пра во слав них вер ни ка, јер гра ђан ске вла сти слу чај но ни су за тво ри ле тек 
не ко ли ко њи хо вих цр ка ва. Ипак, би ло је не мо гу ће да та ко ве ли ко на род но 
са бра ње про ђе нео па же но. Око 11 уве че по слат је по ли циј ски ба та љон 'да 
спре чи сва ки не ред ко ји би мо гао да на ста не на та ко ве ли ком ску пу'. Но, скуп 
је био пре ве лик да би по ли цај ци пред у зе ли би ло ка кву ди рект ну ак ци ју или 
да би ухап си ли све ште ни ка, те су се сто га по ме ша ли са бо го мо ли те љи ма  у 
већ пре пу ној цр кве ној пор ти.

Та да су, без об зи ра на пра ве раз ло ге њи хо вог при су ства, и про тив сво је 
во ље, али у скла ду са Во љом ко ја је из над сва ке људ ске вла сти, по ста ли уче-
сни ци у чу де сном до жи вља ју при сут них вер них.

У 11,30 на не бу из над цр кве у прав цу се ве ро-ис то ка по чео је да се по-
ја вљу је сјај ни, бли ста ви Крст од све тло сти. Све тлост ни је оба сја ва ла са мо 
цр кву и вер не, не го су од ње них зра ка по там не ле и зве зде на чи стом не бу без 

419 M etropo litan Calliopius, op. cit., pp. 45-48.
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обла ка. Цр кве на пор та би ла је ис пу ње на го то во опи пљи вом све тло шћу. Об лик 
са мог Кр ста био је на ро чи то све тао и ја сно се мо гло ви де ти да је то ви зан тиј-
ски крст са ис ко ше ном преч ком при осно ви. Ово не бе ско чу до  по тра ја ло је 
по ла са та, до по но ћи, а за тим је Крст по ла ко стао да се по ди же, по пут оно га 
ко ји у ру ка ма др жи све ште ник при ли ком са вр ша ва ња чи на по ди за ња Кр ста 
у хра му. Ус пра вив ши се, Крст је по чео по сте пе но да иш че за ва.

Људ ски је зик ни је у ста њу да пре не се оно што се до га ђа ло то ком овог 
чу де сног ја вља ња. Сав на род је пао ни чи це на зе мљу и у су за ма по чео да по је 
тро па ре ('Кр сту се Тво ме кла ња мо Вла ди ко'…), сла ве ћи Бо га јед ним усти ма 
и јед ним ср цем. Ме ђу они ма ко ји су пла ка ли би ло је и по ли ца ја ца ко ји су 
од јед ном у ду би ни ср ца от кри ли де ти њу ве ру. Чи та во са бра ње вер них и 
по ли циј ски ба та љон пре тво ри ли су се у јед но ста до. Сви су би ли об у зе ти 
све ште ним за но сом.

Бде ни је је по тра ја ло до че ти ри ују тру, ка да је сва та бу ји ца љу ди по шла 
на траг у град, но се ћи са со бом ве сти о чу ду од ко га су још увек дрх та ли и 
пла ка ли. 

Мно ги не ве ру ју ћи, ра ци о на ли сти и об но вљен ци, све сни сво га гре ха и 
кри ви це, али не же ле ћи да се по ка ју, по ку ша ва ли су да ово чу до на сва ки 
на чин об ја сне или по рек ну. Но, чи ње ни ца да је об лик Кр ста та ко тач но и 
ја сно по ка зи вао ви зан тиј ски крст (не ки га на зи ва ју и ру ски), са три преч ке 
од ко ји је до ња би ла на ко ше на, пот пу но је опо вр га ва ла сва ки ар гу мент да је 
у пи та њу би ла слу чај на при род на по ја ва. 

То што се слич на по ја ва кр ста до го ди ла у вре ме вр хун ца пр ве ве ли ке је-
ре си (ари јан ства: ов де се ми сли на по ја ву Кр ста над Је ру са ли мом 352. го ди не 
– В. М.), пра во слав ни ма тре ба да ука же на на ро чи ту ва жност ка лен дар ског 
пи та ња и све га што је са њим по ве за но. Ни је дан здра во ми сле ћи чо век не 
мо же ола ко да пре ђе пре ко тог пи та ња, уз ла ич ко ре зо но ва ње или свет ске 
ар гу мен те. Об но вљен ци су, као и ари јан ци 351. го ди не, оста ли без ика квог 
оправ да ња”.420 

Ка да су чу ли за чу до кр сног зна ме ња, но во ка лен дар ски епи ско пи су 
из да ли сле де ће са оп ште ње: „Оно што се по ја ви ло пред ста ро ка лен дар ци ма, 
ако се за и ста по ја ви ло, би ло је Бо жан ско све до че ње да су они у ве ли кој пре ле-
сти. Знак им је го во рио: 'О, не ра зум ни, зар не зна те да је Во здви же ње Ча сног 
Кр ста про шло? То ли ке сто ти не хи ља да љу ди љу ди при хва та ју чи ње ни цу да 

420 O rtho do x Life, vol.  2 2, no.  2, March-A pri l, 197 2 ; п рештампано у: Fr. Basile Sakkas, Th  e  Ca le ndar 
Question, op. cit.,  и у:  V.  Mo ss, Th e I mp eri sh able  Word,  op,  c it . За да ља   св едочанства и фотографије види: 
Metropolit an  Ca ll iopius,  o p. cit.,  pp. 81 -9 2, као  и: Holy  Transfi guration Monastery, P ap a- Nicholas Planas, 
 Bo st on, 1961,  pp. 117-119 .
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је да нас 26. сеп тем бар, а ви још увек ми сли те да је 13. сеп тем бар и на ве чер је 
Во здви же ња Ча сног Кр ста! За што, не вер ни, сла ви те Во здви же ње Ча сног Кр-
ста 27, кад је то учи ње но 14. сеп тем бра?' Ето, да кле, шта је то мо гло да зна чи, 
ако је уоп ште би ло ика квог ја вља ња”.421  

Ру мун ски ста ро ка лен дар ци
У дру гим зе мља ма уво ђе ње но вог ка лен да ра та ко ђе је на и ла зи ло на 

от пор – че шће код на ро да, не го код епи ско па. Ру ски на род је го ди ну да на 
ра ни је већ од ба цио лу ка ве по ку ша је бољ ше ви ка да уве ду но ви ка лен дар. И 
ру ски мо на си у Ва ла ам ском ма на сти ру, ко ји је до Дру гог Свет ског ра та био у 
Фин ској, тј. у ју рис дик ци ји Ва се љен ске па три јар ши је, на ста ви ли су на ред них 
не ко ли ко де це ни ја бор бу про тив но вог ка лен да ра.

„Два де сет пе тог сеп тем бра 1925. – пи ше схи мо нах Ни ко лај Ва ла ам ски 
– на Ва ла а му је до шло до по де ле по во дом 'ста рог' и 'но вог' ка лен да ра. Мно ги 
из брат ства оста ли су на ста ром ка лен да ру. По че ла су су ђе ња. До пу то ва ле су 
цр кве не вла сти; за се дао је суд у ко ме је био и наш игу ман Па влин. По че ли 
су да ис пи ту ју бра ти ју, јед ног по јед ног, и мно ге су уда ља ва ли из ма на сти ра. 
До шао је ред и на ме не. Ушао сам у про сто ри ју у ко јој је се део игу ман Па влин 
са оста ли ма из цр кве них вла сти. Отац игу ман је ре као: 'Ево слу ге Бо жи јег; 
пи тај те га'. Је дан од њих ре као је ко ће да го во ри  и да ће све би ти за пи са но. 
Упи тао ме је: 'Да ли при зна јеш оца Па вли на као игу ма на? Да ли ћеш ићи на 
цр кве не слу жбе пре ма но вом ка лен да ру?' Ја ни сам мо гао да од го во рим на то 
пи та ње; мој је зик као да се од у зео. Они су се се уз не ми ри ли па ре ко ше: 'До-
бро, за што не од го ва раш?' Ја ни сам мо гао да ка жем ни шта. Тад они ре ко ше: 
'У ре ду, иди, слу го Бо жи ји, па раз ми сли'.

Ја сам у сво ме ср цу по чео да се мо лим Мај ци Бо жи јој, сво јој за штит ни-
ци: 'Ре ци ми и ука жи на пут мо га жи во та: на ко ју стра ну да идем, за но вим 
или ста рим ка лен да ром? Да идем у цр кву, или не где дру где?' Та ко сам се ја 
гре шни мо лио за вре ме по слу ша ња у ку хи њи. Ка да сам окон чао сво је ве чер ње 
по слу ша ње, по шао сам у ке ли ју раз ми шља ју ћи у про сто ти ср ца: 'За што ми 
не од го ва раш, Ма ти Бо жи ја?' Али ми лост Бо жи ја ни је на пу сти ла ме не гре-
шног, јер Он же ли да се сви спа су. Од јед ном се пре да мном по ја ви ла цр ква, 
баш ка ква је сте: исте ви си не, ду жи не и ши ри не. За ди вио сам се пред том 
чу де сном по ја вом – ка ко је ушла у мо ју ма лу ке ли ју? Уну тра шњи глас ми је 
ре као: 'Бо гу је све мо гу ће. Ње му ни шта ни је не мо гу ће'. 'До бро – по ми слио 

421 Цитирано у: „Re[2]: [paradosis] (unknown)”, 1 January, 2003,                   orthodox-tradition@yahoogroups.
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сам – у цр кву да кле тре ба да се иде по но вом ка лен да ру'. А он да, док сам та-
ко раз ми шљао, пла ва цр кве на за ве са спу сти ла се од о зго, а по сред ње злат ни 
крст. Цр ква по ста де не ви дљи ва за ме не, а уну тра шњи глас ми ре че: 'Иди на 
ста ри ка лен дар и др жи се ње га'. И за чух жен ски глас од о зго, из угла: 'Ако 
хо ћеш да се спа сеш, чвр сто се др жи пре да ња Све тих Апо сто ла и Све тих Ота-
ца'. И дру ги пут се по но ви ло исто то, а тре ћи пут овај глас ре че: 'Ако хо ћеш 
да се спа сеш, чвр сто се др жи пре да ња Све тих Апо сто ла и Све тих Ота ца, а 
не ових му дра ца'. По сле ово га чу да све је не ста ло, и ја сам остао сам у сво јој 
ке ли ји. Мо је ср це се об ра до ва ло за то што ми је Го спод по ка зао пут спа се ња 
по мо ли тва ма Мај ке Бо жи је”.422

На ро чи то хе рој ска би ла је бор ба ста ро ка лен да ра ца у Ру му ни ји, где је 
но ви ка лен дар био уве ден исте го ди не као и у Грч кој, та ко што је 1. ок то бар 
по стао че тр на е сти. Као на гра ду за то, Кон стан ти но пољ ска па три јар ши ја је 
4. фе бру а ра 1925. про гла си ла Ру мун ску цр кву за па три јар ши ју. А 1. но вем бра 
ми тро по лит Ми рон (Кри стеа), бив ши уни ја та, усто ли чен је за но во ка лен дар-
ског па три јар ха Ру му ни је.

От пор ре фор ми био је по себ но јак у Бе са ра би ји, где је, као што ће мо 
ви де ти, већ по сто ја ло ја ко про ти вље ње ује ди ње њу Бе са ра би је и Ру му ни је 
и укла ња њу цр кве но сло вен ског је зи ка из цр кве не упо тре бе. „Па три от ски 
рас по ло же но ста нов ни штво Бе са ра би је – пи ше Глаз ков – ко је се од луч но су-
прот ста вља ло сва ком по ку ша ју вла сти да ли кви ди ра на ци о нал ну по себ ност 
мол дав ског на ро да, ре фор му је до че ка ло са про те сти ма. 'Уни ја пра во слав них 
хри шћа на' од мах је осу ди ла ми тро по ли та Гу ри ја ко ји је спро во дио од лу ке Си-
но да, и за по че ла је ак тив ну кам па њу про тив но вог ка лен да ра об ја вљу ју ћи апо-
ло гет ску ли те ра ту ру и ор га ни зу ју ћи на род не ми тин ге и де мон стра ци је. Не ки 
бе са ра биј ски све ште ни ци ко ји су ре фор му ка лен да ра сма тра ли за не ка нон ску 
по др жа ли су про те сте на ро да и од би ли Гри го ри јан ски ка лен дар. Све штен ство 
и на род су се оку пља ли око цр ка ва у ко ји ма су са чу ва ни цр кве но сло вен ски 
је зик и Ју ли јан ски ка лен дар (на при мер, цр ква Брат ства Алек сан дра Нев ског). 
Та ко се у апри лу 1926. хи ља де вер них са бра ло у цр кви Св. Пан те леј мо на у 
Ки шње ву због па ра сто са Ца ру-му че ни ку Ни ко ла ју Дру гом. Не ки све ште ни ци 
пра зни ке су отво ре но про сла вља ли пре ма ста ром ка лен да ру, пред во де ћи ве-
ли ки број вер них ко ји су од вла сти про гла ше ни за по бу ње ни ке, док су мно ги 
ста ро ка лен дар ци ла и ци би ли из ло же ни ди рект ним по ни же њи ма од стра не 
но во ка лен дар ског кли ра. У Ки шње ву је учи њен по ку шај да се ство ри цр ква 
ди рект но пот чи ње на Је ру са лим ском па три јар ху, ко ји је остао ве ран ста ром 

422 Th e  Orthodox  Word, nos. 160-161,  S eptember-December ,  1991 , pp. 26 8-270.
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ка лен да ру. Пре ма по ли циј ским из во ри ма, ве ћи на ста нов ни штва од би ла је 
цр кве ну ре фор му, са мо су по је ди не па ро хи је пре шле на Гри го ри јан ски ка лен-
дар. До бро је по зна то да, иако су гра ђан ске вла сти у по чет ку би ле при лич но 
ми ро љу би ве пре ма ста ро ка лен дар ци ма, до пу шта ју ћи да се Вас крс и оста ли 
цр кве ни пра зни ци сла ве и пре ма ста ром и пре ма но вом ка лен да ру, зва нич не 
ру мун ске цр кве не вла сти пред у зи ма ле су пре ма њи ма управ но-фи нан сиј ске 
ме ре ка ко би их из ло жи ле јав ној осу ди и при ти ску…”423

У Бе са ра би ји, бив шој ру ској Мол да ви ји, ру ко во ђе ње по кре том про тив 
но вог ка лен да ра пре у зе ло је 'бе ло' све штен ство и град ска ин те ли ген ци ја. У 
уну тра шњо сти Мол да ви је, ме ђу тим, ру ко во ђе ње су пре у зе ли мо на си. Је ди ни 
ар хи је реј ко ји се су прот ста вио ре фор ми био је епи скоп Ге ра сим. Ре че но му 
је да ако не при хва ти но ви ка лен дар, тре ба да на пу сти зе мљу. Он је оти шао 
и на ста нио се у Па ри зу.

Од око 14.000 па ро хиј ских све ште ни ка го то во ни ко ни је устао про тив 
ка лен дар ске ре фор ме. Је ди ни из у зе так, ка ко пи ше ми тро по лит Вла си је, 
да на шњи пр во је рарх Истин ске Пра во слав не Цр кве Ру му ни је, био је „ар-
хи ман дрит Га лак ти он (Кор дун), ко ји је у то вре ме слу жио као па ро хиј ски 
све ште ник у ми тро по лиј ској цр кви у Бу ку ре шту и ко ји је та мо про по ве дао 
ка да ни је би ло епи ско па.

…Отац Га лак ти он, ко ји је ка сни је по стао пр ви ру мун ски ста ро ка лен дар-
ски ми тро по лит, бо рио се про тив ре фор ми, али ни шта ни је мо гао да учи ни, 
јер је био са мо ар хи ман дрит. Био је ве о ма спо со бан, сту ди рао је у Пе тер бур гу 
за јед но са бу ду ћим па три јар си ма Алексејeм Мо сков ским и Ки ри лом Бу гар-
ским, где је до био зва ње док то ра бо го слов ских на у ка. Ка сни је, 1935, ње га су 
по све ти ли за ар хи је ре ја, ми сле ћи да је про ме нио сво је по гле де. Тро ји ца епи-
ско па ко ји су уче ство ва ли у ње го вој хи ро то ни ји би ли су по све ће ни још пре 
про ме не ка лен да ра, та ко да (апо стол ско) пре јем ство ни је би ло на ру ше но…

Ево шта се до го ди ло, на при мер, у Ња мец ком ма на сти ру, чи ји је игу ман 
сво је вре ме но био пре по доб ни Пај си је Ве лич ков ски. Ка да је из ве де на ре фор-
ма, у ма на сти ру је би ло око 2.000 мо на ха, ме ђу ко ји ма 800 све ште но мо на ха. 
То је био нај ве ћи ма на стир у Ру му ни ји и у ње му се по ја вио нај ја чи по крет 
про тив но вог ка лен да ра. Два ме се ца пре ре фор ме игу ман је про роч ки упо зо-
рио бра ти ју: па зи те, ре фор ме до ла зе, не при хва тај те их. Али од 800 све ште но-
мо на ха, са мо њих 30 (не ра чу на ју ћи мо на хе) из ја сни ли су се про тив ре фор ме, 
а од тих 30, са мо су ше сто ри ца би ли од луч ни да се су прот ста ве до кра ја, док 
се оста ли ни су одво ји ли из ма те ри јал них раз ло га: јер пре ма де кре ту Мол дав-
423 K. V .  Glazkov, „Istori che sk iye prichiny nyekotorykh sobytij v istorii Rumynskoj Prav osl av no j Tserk v i 
do II mi ro voj  vo jny”, Tserkovnaia Zhizn', NN  3- 4, May-August, 2000, pp. 48-4 9  (Р).
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ског ми тро по ли та, свим кли ри ци ма ко ји не при ме но ви ка лен дар за пре ће но 
је раш чи ње њем, из ба ци ва њем из ма на сти ра и кон фи ска ци јом имо ви не - чо-
век би се на шао из ван за ко на. Та да је ма ла гру па мо на ха са нај пре да ни јим 
и нај рев но сни јим све ште ни ци ма на пу сти ла ма на стир, и од те гру пе во ди 
по ре кло на ша Цр ква – пи ше да ље ми тро по лит Вла си је. – Ња мец ки ма на стир 
је у це ли ни при мио но ви ка лен дар, а ка сни је се од ре као и са мог уста ва св. 
Пај си ја, због ко га је и ужи вао углед. Наш ма на стир Сла ти о а ра, ко ји се на ла зи 
не да ле ко од Ња ме ца, на сле дио је тај устав и пре да ње.

Ево име на не ких жи те ља (све ште но слу жи те ља) Ња мец ког ма на сти ра 
ко ји су се чи тав свој жи вот су прот ста вља ли но вом ка лен да ру: је ро мо нах о. 
Гли ке ри је (ка сни је ми тро по лит), је ро ђа кон Да вид (пр ви игу ман ма на сти ра 
Сла ти о а ра), је ро мо нах Пам во, о. Ва рух, о. Гим на си је, о. Зо си ма, о. Га ма лил, 
о. Да ма скин ко ји је умро у шу ми не да ле ко од ма на сти ра, а по зна та су нам 
и име на дру гих. Та ко ђе, ту су и мо на хи ње, као ма ти Ма ка ри ја – ко ја је би ла 
по моћ ни ца игу ма ни је нај ве ћег ма на сти ра у зе мљи, ма на сти ра Св. Ага пи је, 
све док ни је по стао но во ка лен дар ски (да нас има око 450 мо на хи ња) – ко ја је 
са сво јим се стра ма осно ва ла пр ви жен ски ма на стир у на шој Цр кви.

Ма ле гру пе све штен ства и мо на штва ових му шких и жен ских ма на сти-
ра – они нај че сти ти ји, ко ји су у сво јим ср ци ма има ли Бо га а не сво ју имо ви-
ну, од би ли су ре фор ме и би ли су про те ра ни из ма на сти ра да жи ве у све ту. 
По бо жни мир ја ни ко ји су их по др жа ли по че ли су да гра де цр кве, као што 
пче ле граде ко шни це, док су ти кли ри ци би ли као ма ти це. Та ко је на ста ла 
на ша Цр ква.”424

„Два ме се ца пре ка лен дар ске ре фор ме – пи ше ми тро по лит Вла си је на 
дру гом ме сту – не што ве о ма зна чај но се до го ди ло у ве ли кој цр кви Ња мец ког 
ма на сти ра. Би ло је то у на ве чер је Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це. Екли си јарх 
је ушао у цр кву да при пре ми све што је по треб но и да упа ли кан ди ла за по-
ноћ ну слу жбу. Вре ме је би ло мир но, са чи стим не бом и број ним зве зда ма; 
ни је би ло обла ка на ви ди ку. Од јед ном, ве ли ка му ња до ле те ла је са не ба и 
про ла зе ћи кроз про зор у ку по ли цр кве уда ри ла је ис пред чу до твор не ико не 
Мај ке Бо жи је. Уда рив ши у ка ме ни под она је од ва ли ла део ка ме на. Од уда ра 
је обо ре но кан ди ло ис пред ико не, ко је је би ло при чвр шће но за ту ка ме ну 
пло чу.425 Ка да су оци и бра ћа ушли у цр кву, све ште ник ко ји је слу жио ре као 
им је шта се до го ди ло; ви дев ши ште ту ко ју је на чи ни ла му ња за кљу чи ли су 
да је то би ло бо жан ско зна ме ње.

424 Me trop olitan  Bla is e, у: Pravos lavnaia Rus', N  2 (1 479),  15/28 January, 1 993, pp. 6-7  (Р).
425 Упо ре ди речи  Господње у От кривењ у  (2,5): Покај се  и  она прва  де ла  ч ини; ак о ли не, до ћи ћу ти 
ускоро,  и  уклонићу све ћња к твој с а  места њег ов а ако с е не покајеш.
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До го дио се још је дан ин ци дент. Ка да је отац Гли ке ри је сти гао у Ко рој 
Ра ви не, об у зео га је ду хов ни не мир. Јед не ве че ри, на кон мо ли тве, при ти сле 
су га те шке ми сли. 'Ка ко је мо гу ће – ре као је – да у на шој зе мљи мно ги све-
ште ни ци са ви со ким те о ло шким обра зо ва њем, за јед но са ве ли ким бро јем 
ин те лек ту а ла ца, на пу шта ју Ста ри ка лен дар, кад он пред ста вља за ве шта ње 
на ро ду од стра не Све тих Ота ца Пра во слав не Цр кве ко ји су по што ва ни од 
ста ри не? Да не тре ба и ја да оста вим Ста ри ка лен дар и по ста нем је дан од њих? 
Гре шим ли пред Бо гом што не при хва там про ме ну?' Ка сни је те но ћи он је 
имао чу де сно ви ђе ње: са За па да се по ја вио мрач ни облак ко ји је по ку шао да 
по кри је чи тав свет и бр зо се кре тао пре ма Ис то ку, ур ла ју ћи као мон струм. 
Ис пред обла ка на ста ла је стра шна олу ја, укра ше на цр ним лан цем на ко ме су 
се по ја ви ли цр ни кр сто ви. Сви су се пре па ли. Али гле да ју ћи пре ма Ис то ку, 
он је ви део сне жно бе ли облак ка ко си ја као зла то; пред тим обла ком био је 
злат ни ла нац на ко ме су ви си ли кр сто ви од зла та. Та ко ђе по ја вио се збор 
је ра ра ха оде ве них у злат не оде жде. Они су по шли пре ма цр ном обла ку. На 
од ре ђе ном ме сту два обла ка су се су да ри ла и цр ни је пао; а на ње го вом ме сту 
по ја ви ло се мо ре во де ко је је по кри ло зе мљу…”426

Ми тро по лит Ки при јан пи ше: „Ру мун ска па три јар ши ја је два пу та, 1926. 
и 1929. Вас крс про сла ви ла са Ла ти ни ма, на ру ша ва ју ћи та ко ве ков ну пра во-
слав ну тра ди ци ју. За и ста, ка да је то дру ги пут чи ње но, па три јарх Ми рон, 
ко ри сте ћи не по де ље ну по др шку пред сед ни ка вла де, уни ја те Ју ли ју са Ма њуа 
и не ких пред став ни ка све штен ства, при ну дио је све ру мун ске ми тро по ли је 
да Вас крс сла ве за јед но са па пи сти ма, што је иза зва ло ве ли ко уз не ми ре ње 
у ре до ви ма Ру мун ске цр кве. Ми тро по лит Гу ри је Бе са ра биј ски отво ре но је 
кри ти ко вао Ми ро на и, иг но ри шу ћи па три јар шиј ски указ, на ре дио је да се 
у ње го вим цр ква ма пра зну је са оста лим ауто ке фал ним Пра во слав ним Цр-
ква ма (тј. са чи та вим пра во слав ним све том, из у зев мо дер ни стич ке Фин ске 
цр кве). По на ша ње ми тро по ли та Ми ро на уз не ми ри ло је и оста ле Пра во слав не 
Цр кве, од ко јих су мно ге из ра зи ле свој про тест. Та ко је и ру ско еми грант ско 
све штен ство из Бу ку ре шта, на при мер, за у зе ло стро гу по зи ци ју у те те шке 
да не, иг но ри шу ћи па три јар шиј ски указ и пра зну ју ћи Пас ху у са гла сно сти са 
пре дањ ским ка нон ским про пи си ма.

Не ка нон ско и не пра во слав но про сла вља ње Вас кр са са Ла ти ни ма ду бо ко 
је огор чи ло по бо жне Ру му не од ко јих су се мно ги вра ти ли на ста ри ка лен дар. 
Ме ђу њи ма су би ла и три је ро мо на ха, а још дво ји ца су се са Све те го ре вра ти ла 
у Ру му ни ју. Је ро мо нах Гли ке ри је, ко ји је од са мог по чет ка за у зео во де ће ме сто 
426 Metropolitan  Vla si e,  Th e Life of the H oly Hierarch and C on fessor G lic herie of  Ro mania, Etna,  Ca . 1999, 
pp.  24 -25.
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у стро ка лен дар ском по кре ту, по чео је да по ди же цр кве у око ли ни Ња мец ког 
ма на сти ра. Пр ва је би ла по диг ну та у се лу Ва на то ри. До 1936. он је по ди гао 
око 40 ве ћих цр ка ва, углав ном у Мол да ви ји”.427

Ру мун ски мо на си на Све тој го ри у пот пу но сти су по др жа ва ли сво ју 
ста ро ка лен дар ску бра ћу у отаџ би ни. Та ко је 1930. го ди не „из Ру му ни је у мол-
дав ски скит (Св. Пре те че) сти гао је дан је ро мо нах, Си ме он, стар пе де сет шест 
го ди на, ко га је па три јарх Ми рон по слао да про па ги ра но ви ка лен дар на Ато су. 
Са со бом је из Ру му ни је до нео мно го нов ца. Та ко ђе, по вео је адво ка та ко ји је 
био снаб де вен овла шће њем, до би је ним у Ати ни, да во ди пре го во ре о вра ћа њу 
ме то ха на остр ву Та со су. Ре че но му је да ће се брат ство са бра ти у цр кви ка ко 
би им он го во рио о по тре би при хва та ња но вог ка лен да ра. Но, при пре ми ли 
су му зам ку. По зва ли су га у тр пе за ри ју, од се кли му бра ду и пле те ни цу, узе-
ли но вац по слат за про па ган ду, обу кли му јак ну и ста ви ли ше шир на гла ву 
и из ба ци ли га на по ље… Он се жа лио по ли ци ји у Ка ре ји (пре сто ни ци Све те 
го ре) тра же ћи по моћ, али од го во ри ли су му да то не спа да у њи хов де ло круг 
по сло ва. Био је то за пра во дру ги по ку шај и ујед но крај про па ган де но вог 
ка лен да ра на Ато су. Прет ход но су (ру мун ски мо на си) при ми ли пи смо од па-
три јар ха у ко ме им се су ге ри ше да пре ђу на но ви ка лен дар. Жи те љи ски та су 
по при је му тог пи сма од слу жи ли све ча но све ноћ но бде ни је, а сле де ћег да на и 
Ли тур ги ју са мо ле ба ном, на кон че га су об ја ви ли ана те му про тив па три јар ха, 
са ста вив ши зва нич ни до ку мент ко ји су му по сла ли”.428

Го ди не 1925. ми тро по лит Ки шњев ски Ана ста си је (Гри ба нов ски) пи сао је 
про то је ре ју Вла ди ми ру По ља ко ву го во ре ћи да се бе још увек сма тра гла вом 
Бе са раб ске Цр кве и да че ка при ли ку да се та мо вра ти. Го ди не 1939. он је у 
Је ру са ли му слу жио за јед но са оцем Гли ке ри јем.429

Бор ба на Све тој го ри
Цен тар бор бе про тив но вог ка лен да ра би ла је Све та го ра. Го ди не 1924. 

сви ма на сти ри осим Ва то пе да пре ста ли су да по ми њу Ва се љен ског па три јар-
ха. На Ве ли ки Че твр так 1926. го ди не 450 је ро мо на ха и мо на ха Све те го ре, 
пред во ђе них оцем Ар се ни јем (Ко те а сом), Ру му ном, пот пи са ли су до ку мент 
„Све ште ног Са ве за мо на ха зи ло та” за од бра ну Пра во сла вља про тив но вог 
ка лен да ра. Исте го ди не Са вез је из дао свој Ста тут под на сло вом „Ко тва Пра-

427 Me tropolitan Cyprian of Oropos, „Th e True Orthod ox Chri st ians  of  Ro ma nia”,  Th  e  Orthod ox  Wo rd, 
January-F ebruary, 1982, vol. 18, no.  1 (102), pp. 6-7.
428 Писмо упућ е но митрополиту  Антони ју (Храпов ицком),  у:  Glaz ko v, o p. cit.,  p.  54 .
429 Glazko v, op. c it .,  p. 55.
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во сла вља”, ко ји је 1927. за бра њен но вом По ве љом о Све тој го ри, ра ти фи ко ва-
ном од стра не Грч ке Вла де. Ово ни је за у ста ви ло мо на хе зи ло те, ко ји су ипак 
по кре ну ли ши ро ку кам па њу про тив но вог ка лен да ра по чи та вој Грч кој. То 
је до ве ло до про те ри ва ња де вет на ест зи ло та из ва то пед ских и ку тлу му шких 
ски то ва 1927. го ди не. Не ки ма од њих је до пу ште но да се сло бод но кре ћу по 
Гр кој, док су оста ли за тво ре ни у ма на сти ру у Ми ти ле ни на остр ву Ле збос.

Го ди не 1926. по сто је ће „Удру же ње пра во слав них” у Ати ни за ме ње но је 
но вим – „Грч ком вер ском за јед ни цом Истин ски Пра во слав них Хри шћа на”. 
Ова За јед ни ца се удру жи ла са све то гор ским „Све ште ним Са ве зом мо на ха 
зи ло та” ка ко би за јед нич ки ра ди ли на вра ћа њу пра во слав ног ка лен да ра. У 
Ати ну је 1926. сти гао је ро мо нах Ма теј (Кар па та кис), ис по вед ник три све-
то гор ска ма на сти ра, ка ко би ту по мо гао истин ски пра во слав ни ма, а 1929. 
Све ште ни Са вез је по слао још дво ји цу је ро мо на ха.430

Го ди не 1927. па три јар шиј ски ко ми тет је  у пре го во ри ма по сти гао ком про-
мис ко ји су под при ти ском при хва ти ли сви ма на сти ри, али не и сви мо на си. 
Ко ми тет је уве рио Све то гор це да ка лен дар ска ре фор ма ни је ко нач но ре ше ње, 
по што је ни су при хва ти ле све Пра во слав не Цр кве. Осим то га, ре че но је да 
ће ово пи та ње би ти по но во пре и спи та но на јед ном пред сто је ћем Све пра-
во слав ном са бо ру ко ји ће ствар ко нач но да ре ши. Та ко је ко ми тет убе дио 
Све то гор це, до пу шта ју ћи им да се и да ље др же ста рог ка лен да ра, док год 
по ми њу Ва се љен ског па три јар ха.

Ком про мис су при хва ти ли сви све то гор ски ма на сти ри, је ди но га је ма-
на стир Ес фиг мен при хва тио са мо де ли мич но, бу ду ћи да ни је на ста вио да 
по ми ње па три јар ха, али је на ста вио да при ма ње го ве пред став ни ке и оп шти 
са дру гим ма на сти ри ма ко ји га по ми њу. Осим то га, ес фиг мен ци су на ста ви ли 
да са слу жу ју у про тат ској цр кви у Ка ре ји, у ко јој се по ми ње па три јарх.431

Ипак, мно ги мо на си од би ли су да при хва те ком про мис – ко ји се по ка зао 
као об ма на, бу ду ћи да но ви ка лен дар ни је уки нут од стра не би ло ка квог све-
пра во слав ног Са бо ра. Дух ових мо на ха зи ло та мо же да се схва ти на осно ву 
сле де ћег од лом ка из жи во то пи са мо на ха Ава ку ма „Бо сог”: „На кон при хва та-
ња но вог ка лен да ра ве лик број све то гор ских ота ца од лу чио је да пре ста не са 
по ми ња њем сво га епи ско па, ко ји је био пот чи њен па три јар ху, и да пре ки не 
оп ште ње са овим по след њим и са сва ком цр квом ко ја при хва ти уво ђе ње 
но вог ка лен да ра или ма кар оста не у оп ште њу са но во ка лен дар ци ма. Али 

430 Th   e Zeal ot  Monks  of Mou nt Athos, Syntomos Istoriki  Pe ri gr aphi ti s  E kk lesias ton Gnision Orthodoxon 
Khri st ianon Ellados,  Mo un t Athos, 1973 , p p. 8-11 (Г);  M et ropolitan Calli op ius, o p.  cit., pp . 1 01-111.
431 „[orthodo x- synod] A Rej oin de r to a Challenge of the Legitimacy of the Orthodox Monastic Brotherhood 
of the Holy Monastery of Esphigmenou”, orthodox-synod@yahoogroups.com, January 29, 2003.



230

ве ћи на мо на ха се ни је усу ди ла да пот пи ше ту од лу ку, услед че га је и на стао 
рас кол ко ји тра је до да нас и чи је се по сле ди це све ви ше и ви ше осе ћа ју. У 
по чет ку уста ла су два де сет че ти ри мо на ха Ве ли ке Ла вре, ме ђу ко ји ма је био 
и ми ро љу би ви Ава кум.

Сва ђа је би ла та ко ин тен зив на, да се ви ка мо гла чу ти чак и у ма на стир ском 
дво ри шту. За ме сто на ко ме су све до не дав но вла да ли ти ши на и спо кој ство 
то је би ло нео че ки ва но и те шко ис ку ше ње. Отац Ава кум се за тво рио у сво јој 
ке ли ји. Узео је бро ја ни це у ру ке: не пре ста но се мо лио да Го спод вра ти мир из му-
че ном Ато су. Мо на си вер ни пре да њу под ви за ва ли су се као и пре у ма на сти ру, 
али по што ви ше ни су мо гли да при хва те по ми ња ње па три јар ха, ни су би ли у 
мо ли тве ном оп ште њу са дру гим оци ма, не го су се мо ли ли одво је но, у ве ли кој 
ка пе ли ко ја им је оста вље на. Уско ро је отац Ава кум био по слат у Ви глу, у пе ћи-
ну преп. Ата на си ја. Но, оци су бр зо схва ти ли ка ко је де ли кат но би ло ње го во 
по слу ша ње и ко ли ко су га сви во ле ли, па ни су из др жа ли не го су га по зва ли да 
се вра ти у ма на стир. Ово га пу та по ве ри ли су му ду жност у ве ли кој бол ни ци 
ко ју је Ла вра има ла за мно го број не пре ста ре ле и бо ле сне чла но ве брат ства.

Но, лу ка ви је и ту по ста вио зам ку. Уско ро је ста тус ста ро ка лен дар ца стар-
цу до нео дру го про гон ство у пе ћи ну преп. Ата на си ја. Та да су пак за ва пи ли 
бо ле сни ци, јер мо нах ко ји је на ду жно сти за ме нио оца Ава ку ма ни је био у 
ста њу да др жи ње гов по ре дак у ве о ма сло же ној слу жби не го ва ња бо ле сних. 
Јер, отац Ава кум се од ли ко вао чвр стом гра ђом, био је нај пре да ни ји слу жи-
тељ и ни ка да ни је осе ћао умор. Та ко да су га бо ле сни ци бр зо вра ти ли на траг 
сво јим мол ба ма! Тре ба ло је са мо ви де ти ен ту зи ја зам са ко јим су мо на си и 
бо ле сни ци, ко ји су га сви во ле ли, оче ки ва ли ње гов по вра так.

По чет ком 1927. бра ти ја је по же ле ла да јед ном за у век окон ча стра шни су-
коб ко ји је пре тио уни ште њем оби те љи. Да би по сти гли ве ћи успех, по сла ли 
су пи сме ни по зив гу вер не ру Ато са, мо ле ћи га да до ђе и пред се да ва на са ве ту 
ста ра ца ко ји је тре ба ло по след њи пут да раз мо тре пи та ње зи ло та вер них све-
то о тач ком ка лен да ру. На пред лог бра та-док то ра, оца Ата на си ја (Ка ра ба нуа), 
ко ји је и сам био зи лот, зи ло ти су иза бра ли оца Ава ку ма да их пред ста вља. 
При сут ни су би ли сви стар ци на че лу са гу вер не ром.

Он је од мах упи тао Ава ку ма: 'Оче, ка ко об ја шња ва те сво је на пу шта ње 
брат ства у чи јем сте ср цу прет ход но по се ја ли анар хи ју? И ре ци те ми: за што 
ни сте у оп ште њу са оста лим оци ма?' Отац Ава кум је од го во рио са кро то шћу 
и сми ре њем: 'Да ли је ва ша ек се лен ци ја Гу вер нер чи та ла све те ка но не из Пи-
да ли о на (Књи ге пра ви ла, 'Крм чи је')?' 'А шта ка же Пи да ли он оче?' – упи та 
гу вер нер. Отац Ава кум на то од мах од го во ри: 'Ако ви то не зна те, го спо ди не, 
он да иди те па про чи тај те пр во. Та да мо же те до ћи да нам су ди те'.
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Про су див ши да ова кав од го вор пред ста вља те шку увре ду вла сти, са бор 
је без од ла га ња прог нао оца Ава ку ма у ма на стир Кси ро по там. Јад ни Ава кум 
је та ко по тре ћи пут био про те ран из ме ста сво га по ка ја ња. 

От при ли ке два ме се ца ка сни је, био је по но во по зван на зад из свог про-
гон ства. То га да на, био је 9. март, чак су га за мо ли ли да бу де при су тан на 
све ноћ ном бде ни ју са гу вер не ром. А ују тро, од мах по сле слу жбе, гу вер нер је 
сео на сво ју ма згу и по жу рио на траг у Ка ре ју. Та да је отац Ава кум, ви де ћи у 
то ме мо гућ ност да ово га на ве де да чу је глас ра зу ма, до хва тио узде жи во ти ње 
и по шао на пут за јед но са гу вер не ром. Уз пут је раз го ва рао са њим ка ко је 
умео. Об ја снио му је на де ли ка тан на чин, ко ји се по ка зао де ло тво ран, за што 
су све то гор ски мо на си би ли про тив про ме не ка лен да ра и по ка зао му ка ко 
цр кве ни спи си пру жа ју до вољ но осно ва за та кво про ти вље ње. Гу вер не ра је 
дир ну ла про сто та и де чи је оду ше вље ње са ко јим је Ава кум го во рио, а та ко ђе 
и ње го во за ди вљу ју ће по зна ва ње Све тог Пи сма. И то га је убр зо до ве ло до 
за кључ ка да има по сла са до стој ним чо ве ком, по све ће ним тој иде ји. За то је 
по до ла ску у Ка ре ју за тра жио да овај зи лот без од ла га ња бу де вра ћен у свој 
ма на стир. Не ко ли ко да на ка сни је Ве ли ка Ла вра је по но во при ми ла оца Ава-
ку ма у сво је кри ло.

Ипак, ње гов по вра так ни је про шао без раз о ча ра ња. Од ота ца-зи ло та ко ји 
су би ли ње го ви дру го ви у бор би, го то во сви су оти шли, јед ни до бро вољ но, 
а дру ги су би ли на сил но прог на ни. А они ма ло број ни ко ји су оста ли по хи та-
ли су да се вра те у цр кву. Од та да отац Ава кум ни је имао ми ра све до оног 
да на ка да је са јед ним бра том, ко ји је та ко ђе љу био до бро де те љи, на пу стио 
ма на стир… 

На тај на чин, упра во ње го ва љу бав пре ма Апо стол ском Пре да њу Цр кве, 
љу бав чи ста и не ко ри сто љу би ва, ко ја ни је усту па ла пред увре да ма и ка зна ма, 
те ра ла га је да се под ви за ва ка ко би спо знао во љу Бо жи ју у све му. Том љу ба-
вљу он је за слу жио из гнан ство у Ви глу. Али до био је и на гра ду: јер упра во 
та мо, у уса мље но сти Ви гле, ње му је би ло да ро ва но мно штво ду хов них до ба ра 
– до ба ра ко ја је, очи глед но, не мо гу ће сте ћи без пат њи и зно ја, али ко ја су за 
ње га пред ста вља ла ве ли ку на гра ду.

... Јед ном га је мо нах ко га је он ве о ма љу био, отац Је фрем, та ко ђе из Ве-
ли ке Ла вре, упи тао за што је по стао зи лот. До био је од го вор пун отво ре ног 
ре а ли зма: 'За то што ће ме Бог по зва ти на од го вор ност; Он ће ре ћи: Ава ку ме, 
знао си за кон Цр кве, ка ко је до шло до тле да га по га зиш но га ма?'. Још је до дао 
да је но ви ка лен дар био 'Ка и но ва жр тва'”.432

432 Hiero monk Th e o do ri tus (Ma vros), Av va ko um, Le Zélo te aux Pi eds Nus, пре вод са грч ког - Пра во слав-
ног брат ства Св. Гри го ри ја Па ла ме, Pa ris, 1986, pp. 37-42 (Ф).
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Бор ба у Грч кој
Пред во ђе ни све то гор ским ис по вед ни ци ма, ста ро ка лен дар ци су на ста-

ви ли да се од у пи ру но ва то ри ма и на коп ну и на остр ви ма Грч ке.
Два де сет пе тог ок то бра 1925. че ти ри мо на хи ње из ма на сти ра Све те 

Пе ла ги је на остр ву Ти нос би ле су по сла те на су ђе ње пред цр кве ни суд због 
пре ки да оп ште ња са но во ка лен дар ци ма. Суд је до нео од лу ку да тре ба да 
бу ду прог на не, али оне су иг но ри са ле ову на ред бу и на ста ви ле су да се ба ве 
ми си о нар ском де лат но шћу ме ђу по кло ни ци ма ко ји су до ла зи ли на Ти нос да 
се по кло не чу до твор ној ико ни Мај ке Бо жи је. Че тр на е стог апри ла 1926. три 
од њих по сла те су на су ђе ње у Ати ну. То ком су ђе ња епи скоп Си не си је Те бан-
ски је јед ној од мо на хи ња, игу ма ни ји Ев прак си ји, ко ја је ина че би ла ње го ва 
ро ђа ка, ре као: „Ако се не по ка је те и не при хва ти те од лу ку Све ште ног Си но да 
по во дом ка лен да ра, ја ћу вам лич но ски ну ти ра су”. „Ме ни је жао – од го во ри-
ла је игу ма ни ја – што у на шим ве на ма те че срод на крв, и што сте на ру ши ли 
сво ју ар хи је реј ску за кле тву. Ре ћи ћу вам са мо јед но: ви ше во лим да одем у Рај 
у ша ре ној оде ћи али пра во слав на, не го да бу дем у аду у сво јој мо на шкој ра си, 
за јед но са рас кол ни ци ма!” Се дам ар хи је ре ја под пред сед ни штвом Хри зо сто ма 
(Па па до пу ло са) осу ди ло је мо на хи ње на ли ше ње мо на шке схи ме и од лу че ње 
од Цр кве. За тим је де сет во де ћих рев ни те љи ца из гна но из ма на сти ра. Али 
оста ле су на ста ви ле бор бу.433

Го ди не 1926. у се лу Ни ки тас на Хал ки ди ки ју истин ски пра во слав ни све-
ште ник ар хи ман дрит Ила ри он Узу но пу лос био је ухап шен и осу ђен на три 
ме се ца за тво ра, без об зи ра на про ти вље ње сво јих па ро хи ја на. Отац Ила ри он 
је био на зван „кон тра ре во лу ци о на ром”. Из то га се ви ди да су истин ски пра-
во слав ни у Грч кој де ли ли не са мо име и ве ру са истин ски пра во слав ни ма у 
Ру си ји, не го су чак и оп ту жбе про тив њих фор му ли са не на исти на чин.434

На Бо жић 1926. Хри зо стом (Па па до пу лос) је на ре дио да се за тво ри истин-
ски пра во слав на цр ква Све те Па ра ске ве на остр ву Са ла ми ни. Све ште ник, 
отац Хри сто фор Пси ли дис, од лу чио је да слу жи Ли тур ги ју на ули ци пред 
цр кве ним вра ти ма, без об зи ра на де цем бар ски мраз. Цр кве не вла сти остр ва 
по сла ле су не ко ли ко мор на ра да ухва те све ште ни ка, али они су до шав ши и оп-
ко лив ши вер не од лу чи ли да не по слу ша ју на ре ђе ње и да се вра те на траг.435

У Со лу ну је у Не де љу о Са мар јан ки 1927. го ди не, по на ред би но во ка лен-
дар ског ми тро по ли та, ухап шен отац Сер ги је Ли у рас, па рох истин ски пра во-

433 Me tro po li tan Cal li o pi us, op. cit., pp. 64-80.
434 Ibid., pp. 93-100.
435 Ibid., pp. 112-115.
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слав не цр кве Све та Три Је рар ха. Го ди не 1935. по на ред би истог ми тро по ли та 
он је по но во био ухва ћен и пре ту чен од стра не по ли ци је. По сле не ко ли ко 
да на се упо ко јио.436

Два де сет пр вог но вем бра 1927. ло кал не вла сти су по ку ша ле да ухап се 
истин ски пра во слав ног све ште ни ка у Ман дри (Ати ка). Но, па ро хи ја ни су 
фор ми ра ли жи ви зид да би од бра ни ли сво га па сти ра, а у су ко бу ко ји је по том 
усле дио, смрт но је ра ње на мла да уда та же на, Ека та ри на Ру ти. Упо ко ји ла се 
28. но вем бра, као пр ва му че ни ца ста ро ка лен дар ског по кре та у Гр кој.437

На Не де љу Пра во сла вља 1928. го ди не по на ред би Хри зо сто ма (Па па-
до пу ло са) по ли ци ја је до шла да ухап си све ште ни ка истин ски пра во слав не 
цр кве Св. Ма ри не у ме сту Ли о пе си (Ати ка). Све ште ник је ус пео да умак не, 
али не ко ли ко па ро хи ја на од ве де но је у за твор у Ко ро пи.438

Два де сет дру гог апри ла 1928. је ро мо нах Ар се ни је Са ке ла ри ос од ве ден 
је у по ли циј ску ста ни цу у Ла ми ји. Ло кал ни но во ка лен дар ски ми тро по лит 
ор га ни зо вао је јав но су ђе ње на ко ме су га зва нич но раш чи ни ли и оши ша ли 
му ко су и бра ду. По том су га пу сти ли.439

Сед мог апри ла 1929. по ли ци ја је за бра ни ла са вр ша ва ње Ли тур ги је на 
пра зник Бла го ве сти у Бла го ве штен ској истин ски пра во слав ној цр кви у се лу 
Кер те зи у Ка ла ври ти, због то га што све ште ник ни је имао одо бре ње ло кал ног 
но во ка лен дар ског ми тро по ли та. Цр ква је би ла оп ко ље на и на чел ник по ли-
ци је, се де ћи на ко њу, пре тио је да ће пу ца ти на скуп. Али на род је од био да 
пре да свог све ште ни ка го во ре ћи: „Сви ће мо умре ти са њим”. По ли ца јац је 
из ва дио ре вол вер, али на род се др жао чвр сто. Ко нач но, он је мо рао да га 
вра ти у фу тро лу.440

Го ди не 1929, на пра зник Све тог Ге ор ги ја пре ма но вом ка лен да ру, отац 
Ни ко лај, но во ка лен дар ски све ште ник цр кве Св. Јо ва на Пре те че у Ме сро пи, 
по ра жен не у ме сно шћу про сла вља ња пра зни ка Св. Ге ор ги ја то ком Ве ли ког 
По ста (та ко не што пре ма пра во слав ном ка лен да ру ни ка да не мо же да се 
до го ди), по шао је код свог ар хи је ре ја и из мо лио одо бре ње да пра зник Св. 
Ге ор ги ја про сла ви по пра во слав ном ка лен да ру. Епи скоп је дао одо бре ње. 
Ме ђу тим, ка да је отац Ни ко лај на ста вио да слу жи пре ма ста ром ка лен да ру, 
про тив ње га је по кре ну то го ње ње. Осе тив ши да му се при бли жа ва смрт, 
сво јим па ро хи ја ни ма је ре као: „Ка да умрем и кад не бу ду да ли да ме са хра не 

436 Ibid., pp. 116-119.
437 Ibid., pp. 120-137.
438 Ibid., pp. 143-149.
439 Ibid., pp. 150-157.
440 Ibid., pp. 166-172.
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на гро бљу, са хра ни те ме у мо ме вр ту. Али ако до ђу и на си лу узму мо је те ло, 
за кли њем вас да не пра ти те мој по греб!”

Но во ка лен дар ци су за но вем бар од ре ди ли дан су ђе ња оцу Ни ко ла ју, али 
он је умро 19. ок то бра. Но во ка лен дар ци су до шли да га са хра не, али ње го ва 
удо ви ца од би ла је да им пре да те ло. У град је до пу то вао но во ка лен дар ски 
ар хи је реј и по слао јед ног све ште ни ка код све ште ни ко ве удо ви це. Он је та ко-
ђе био од би јен.

Та да су истин ски пра во слав ни вер ни от по че ли са са хра ном свог све ште-
ни ка у ње го вом вр ту, ка ко је за ве штао. Но, сти гао је епи скоп са по ли ци јом 
и за бра нио са хра ну, за по ве див ши по ли ци ји да узме те ло. Па ро хи ја ни су се 
нај пре су прот ста вља ли, а за тим су, не же ле ћи кр во про ли ће, це ли ва ли те ло, 
за су ли га са ма ло зе мље и за тим до зво ли ли да бу де од не се но”.441

И док су грч ки ис по вед ни ци та ко стра да ли, ис точ ни па три јар си су је дан 
по је дан ула зи ли у оп ште ње са ми тро по ли том Сер ги јем у Ру си ји. Сер ги је ва 
цр кве на ор га ни за ци ја би ла је ле га ли зо ва на од стра не вла сти у ав гу сту 1927, 
на кон че га су нај пре па три јарх Да мјан Је ру са лим ски, за тим па три јарх Гри го ри-
је Ан ти о хиј ски и он да у де цем бру па три јарх Ва си ли је III Кон стан ти но пољ ски 
пи са ли Сер ги ју да га при зна ју – ма да Ва си ли је ни је од мах пре ки нуо ве зе са 
об но вљен ци ма.442 Та ко су из дај ни ци Пра во сла вља у Цр ква ма грч ког и ру ског 
је зи ка пру жи ли јед ни дру ги ма ру ке пре ко из му че них ду ша и те ла истин ски 
пра во слав них хри шћа на. 

Они ко ји ни су пре кло ни ли ко ле на пред Ва а лом
Иако је на род са сво јих не ко ли ко све ште ни ка у су шти ни био сам у 

отво ре ном про ти вље њу про ме ни ка лен да ра, би ло је још оних ко ји ни су 
„пре кло ни ли ко ле на пред Ва а лом” у „цар ском дво ру” – је рар хи ји Хри зо сто-
ма (Па па до пу ло са).

Та ко је ми тро по лит Гер ман Ди ми три јад ски про те сто вао про тив уво ђе-
ња но вог ка лен да ра и од ла гао ње го во уво ђе ње у сво јој епар хи ји све до 15. 
фе бру а ра 1928.443 Осим то га, „2. ју ла 1929. Хри зо стом (Па па до пу лос) је у при-
су ству 44 ми тро по ли та из не на да од њих за тра жио да без од ла га ња пот пи шу 
до ку мент ко ји је он при пре мио, а ко ји оправ да ва уво ђе ње но вог ка лен да ра 
и осу ђу је оне ко ји се и да ље др же ста рог. Овом Хри зо сто мо вом са тан ском 
441 Ibid., pp. 173-186.
442 Pro to pri est Vladyslav Tsypin, Rus ska ia Tser kov', 1925-1938, Mo scow: Mo na stery of the Me e ting of the 
Lord, 1999, p. 109.
443 Ge or ge Lar das, Th e Old Ca len dar Mo ve ment in the Gre ek Church: An Hi sto ri cal Sur vey, B.Th . Th e sis, 
Holy Tri nity Mo na stery, Jor dan vil le, 1983, p. 12.
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пла ну су прот ста ви ли су се ми тро по ли ти Ка сан дриј ски, Ма ро ниј ски, Ја њин-
ски, Дру и но пољ ски, Фло рин ски, Ди ми три јад ски, Са мо ски и Хал киј ски. Ка да 
је ар хи е пи скоп по чео да ин си сти ра, три на ест је ра ра ха је на пу сти ло за се да-
ње, док је од три де сет јед ног ко ли ко је оста ло, два де сет се дам би ло про тив 
че тво ри це ко ји су пот пи са ли Хри зо сто мов до ку мент”.444 У ства ри, упра во је 
на да да ће се др жав на Цр ква ипак вра ти ти на Ју ли јан ски ка лен дар ути ца ла 
на оне ар хи је ре је ко ји су се ка сни је при дру жи ли истин ски пра во слав ни ма, 
да до да љег оста ну на сво јим ме сти ма.

Епи скоп Је фрем пи ше да су на „Пред са бо ру” ко ји се од ви јао 1930. го ди-
не на Све тој го ри, у ма на сти ру Ва то пед, „пред став ни ци Срп ске и Пољ ске 
Цр кве445 за тра жи ли одво је ну ка пе лу за бо го слу же ње. Ка да су Гр ци по че ли 
да ин си сти ра ју на то ме да сви слу же за јед но, Сло ве ни су од би ли, го во ре ћи у 
сво је оправ да ње да они има ју дру ги је зик, а та ко ђе и ти пик, и да мо же до ћи до 
по мет ње. Гр ци су на ста ви ли да ин си сти ра ју, но Сло ве ни су и да ље од би ја ли, 
те фак тич ки све до кра ја са бо ра ни су слу жи ли за јед но. По ста ло је ја сно да су 
Сло ве ни у то вре ме ка лен дар ско пи та ње сма тра ли до вољ но ва жним да би се 
због ње га одво ји ли од Гр ка. Ка да су го во ри ли да је њи хов ти пик дру га чи ји, 
ка лен дар је сва ка ко имао зна чај ну уло гу као део те раз ли ке…

Срп ска Цр ква је чак на де лу по др жа ла ста ро ка лен дар ски по крет у Грч кој, 
по слав ши им тај но пре ко гра ни це Све то Ми ро”.446 

То ком овог са бо ра Епи скоп охрид ски Ни ко лај (Ве ли ми ро вић) је ва тре-
но бра нио пра во слав ни ка лен дар, из ја вив ши да је 1923. го ди не на Кон гре су 
ко ји је одо брио но ви ка лен дар, био ство рен рас кол. „Има ли са да шњи скуп 
– ре као је он – би ло ка кав од нос пре ма Све пра во слав ном Кон гре су у Кон стан-
ти но по љу од ко га су по те кле на ма по зна те ано ма ли је? Срп ска Цр ква би ла је 
за пре па шће на ка да је ви де ла да се од лу ке тог Кон гре са спро во де у де ло”.447

Та ко ђе, 1929. ру ски ми тро по лит Ино кен ти је Пе кин шки на пи сао је отво ре-
но пи смо по во дом ка лен дар ског пи та ња, у ко ме је ре као: „у Цр кви Хри сто вој 
не ма ни чег сит ног, ни чег не ва жног, јер се у сва ком оби ча ју ова пло тио Дух 
Све ти, Ко јим Цр ква жи ви и ди ше. Сва ко ко се усу ди да уста не на цр кве не 
оби ча је и за ко не, за сно ва не на Све ште ном Пре да њу и Пи сму, уста је на Ду ха 

444 Monk Ant hony Ge or gans, At he o lo gi tes „Th e o lo gi es” At he o lo gi tou „Th e o lo gou”, Gortynia: Mo na stery of 
St. Ni ko de mos, 1992, pp. 7-8 (Г).
445 Цр кве Ру си је, Гру зи је и Бу гар ске ни су има ле сво је пред став ни ке; Ру си ја и Гру зи ја – за то што су 
у то вре ме пре жи вља ва ле тре ћи та лас Ста љи но вих го ње ња, а Бу гар ска – за то што је још увек тра јао 
„бу гар ски рас кол”.
446 Monk (now Bis hop) Ep hra im, Let ter on the Ca len dar is sue, op. cit.
447 Monk Paul, op. cit., p. 78.
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Бо жи јег и ти ме сви ма ко ји има ју очи да ви де ја сно по ка зу је ка квог је ду ха. 
За слу же но и оправ да но Све та Цр ква на та кве из ри че ана те му”.448

Но, све су то би ли стра ни епи ско пи: у Грч кој ни је би ло ни јед ног епи ско па 
ко ји би слу жио по Ју ли јан ском ка лен да ру. Ипак, број истин ски пра во слав них 
па ро хи ја у Грч кој се стал но уве ћа вао (са мо у пе ри о ду 1926-1930. осно ва но 
их је око 800) и, за хва љу ју ћи пар ла мен тар ном де кре ту из 1931. го ди не ко ји 
је ста ро ка лен дар ци ма дао пра во да оба вља ју бо го слу же ња, број вер них је 
у ок то бру 1934. пре ла зио 200.000. Осим то га – та да је већ и мно гим но во-
ка лен дар ским је рар си ма и бо го сло ви ма по ста ло ја сно да је уво ђе ње но вог 
ка лен да ра не сум њи во пред ста вља ло ка та стро фу.

Ни ки та Анаг но сто пу лос је Стра шне по сле ди це уво ђе ња ове но ви не 
су ми рао на сле де ћи на чин: „Грч ка Цр ква је по сег ну ла на дог мат ду хов ног 
је дин ства Јед не, Све те, Са бор не и Апо стол ске Цр кве, за ко је се мо лио њен 
Бо жан ски Осни вач, по што се одво ји ла од за јед нич ког сла вље ња пра зни ка и 
др жа ња по сто ва, чи ме је се бе од се кла од оста лих Пра во слав них Цр ка ва и 
од пра во слав ног све та чи јих се осам де се ти на др жи ста рог ка лен да ра (Је ру-
са лим ска па три јар ши ја, Све та го ра, Ру си ја, Ср би ја и дру ги). 

Што се бо го слу же ња ти че, она је по де ли ла бла го че сти ви грч ки на род на 
два та бо ра; по де ли ла је по ро ди це, уве ла је за јед нич ке пра зни ке пра во слав них 
са је ре ти ци ма (ка то ли ци ма, про те стан ти ма и дру гим), а та ко ђе уне ла је смут-
њу и бес по ре дак у пра во слав но бо го слу же ње, ко је нам је пре да то од Ота ца. 

Она је по ме ри ла древ не да ту ме пра зно ва ња не по крет них пра зни ка и по-
сто ва – Бо жић ног, Ус пен ског и Апо стол ског – скра тив ши Апо стол ски пост 
го то во до пот пу ног не стан ка у го ди на ма ка да се по кла па са пра зни ком Свих 
Све тих. Она је та ко ђе укло ни ла чи та ње Је ван ђе ља и Апо сто ла из не дељ ног 
бо го слу жбе ног кру га.

Из то га по ста је ја сно да ка лен дар ни је са мо астро ном ско пи та ње, ка ко 
се прав да ју об но ви те љи Грч ке цр кве, не го чи сто пи та ње ве ре, не рас ки ди во 
по ве за но са бо го слу же њем и, уоп ште, са ре ли ги о зним жи во том пра во слав-
них хри шћа на. 

Уво де ћи ка лен дар ску из ме ну, но во ка лен дар ска Цр ква је пре сту пи ла не 
са мо древ но Цр кве но Пре да ње о све то о тач ком пра во слав ном ка лен да ру, и 
не са мо го ре на ве де ну апо стол ску за по вест (2. Сол. 2,15; Гал. 1,8-9) и од ред бу 
Сед мог Ва се љен ског Са бо ра ко ја ана те ми ше све оне ко ји на ру ша ва ју све ште-
но Пре да ње ('Ако не ко на ру ша ва би ло ко је цр кве но пре да ње, пи са но или 
не пи са но, не ка бу де ана те ма'), не го та ко ђе и од лу ке са бо ра пра во слав них 
448 St. Eli jah ske te, Mo unt At hos, Uc he nie Pra vo slav noj Tser kvi o Svi ashchen nom Pre da nii i ot nos he nie ee k 
no vo mu sti liu, Jor dan vil le, NY: Holy Tri nity Mo na stery, 1989, p. 25 (Р).
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па три ја ра ха из 1583, 1587. и 1593, одр жа них у вре ме Ва се љен ског па три јар ха 
Је ре ми је II и из 1848, у вре ме Ва се љен ског па три јар ха Ан ти ма, ко ји су осу ди-
ли и ана те ми са ли Гри го ри јан ски ка лен дар.

Она је та ко ђе пре сту пи ла све ште не ка но не ко ји за по ве да ју да се чу ва и 
др жи све ште но Пре да ње, и то: а) 3. пра ви ло Кар та гин ског са бо ра, б) 21. пра-
ви ло Ган гриј ског са бо ра и в) 91. и 92. пра ви ло св. Ва си ли ја Ве ли ког, исто као 
и 47. пра ви ло Ла о ди киј ског са бо ра, ко је за бра њу је пра зно ва ње са је ре ти ци ма 
ка кви су Ла ти ни и про те стан ти, и 1. пра ви ло Сед мог Ва се љен ског са бо ра ко је 
се ти че не по ко ле бљи вог чу ва ња чи та ве пу но ће бо жан ских пра ви ла”.449

Но во ка лен дар ци ни су би ли ли ше ни ни ди рект них упо зо ре ња Не бе ске 
Цр кве да је пут ко ји су иза бра ли по гре шан.

Јед но та кво упо зо ре ње би ло је да то но во ка лен дар ском епи ско пу Ар-
се ни ју Ла ри ском 25. де цем бра 1934, на пра зник Св. Спи ри до на по ста ром 
ка лен да ру, а Бо жића по но вом.

„Епи скоп је ују тро по шао ко ли ма у сво ју цр кву да слу жи Ли тур ги ју. Ка да 
је сти гао, угле дао је та мо сми ре ног, ста рог и до сто јан стве ног ар хи је ре ја са 
па на ги јом на гру ди ма. Ар се ни је му је ре као: 'Бра те, до ђи да уз не се мо ра до сне 
бо жић не хим не, а по том ћу ти ука за ти го сто прим ство'.

Сми ре ни ар хи је реј је од го во рио: 'Не тре ба те хим не да уз не сеш, не го 
мо је, све тог Спи ри до на!' Тад Ар се ни је љу ти то ре че: 'Ја те по зи вам, а ти ме 
пре зи реш. Он да иди одав де'.

Ар се ни је је ушао у цр кву, це ли вао ико не и сео на свој пре сто. Ка да је 
до шло вре ме ка та ва си је, он је за пе вао пр ву, а хо ру је за по ве дио да пе ва дру-
гу. Он да је он по чео тре ћу, али се из не на да осе тио ло ше. Ре као је пој ци ма да 
на ста ве, а он је ушао у ол тар где су га упи та ли: 'Шта се до го ди ло, вла ди ко?' 
Од го во рио је: 'Ло ше се осе ћам'.

Ка да су се те го бе по ја ча ле, од ве зли су га ку ћи, где се ста ње још по гор-
ша ло и сле де ћег да на је умро. Бог га је ка знио због ње го ве без бо жне не по-
слу шно сти све том Спи ри до ну. Ово чу до по зна то је ста ри јим пра во слав ним 
вер ни ма у Ла ри си”.450

Три све та све ште ни ка
У том ра ном пе ри о ду бор бе про тив но вог ка лен да ра, мно ги љу ди су 

има ли сим па ти је за истин ски пра во слав не, али им се ни су при дру жи ли за то 
што ни су има ли епи ско пе. Не ки су на ста вља ли да слу же по пра во слав ном 

449 I Pho ni tis Ort ho do xi as, 844, No vem ber-De cem ber, 1991, pp. 26-27 (Г).
450 I Agia Ske pe, 122, Oc to ber-De cem ber, 1991, p. 109 (Г).
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ка лен да ру, не пре ки да ју ћи отво ре но оп ште ње са но во ка лен дар ци ма. Ме ђу 
њи ма су би ла и два све та све ште ни ка – отац Ни ко лај Пла нас из Ати не и отац 
Је ро ним са Еги не.

Отац Ни ко лај је био онај све ште ник ко ји је оба вио слу жбу осве ће ња 
во де и бла го сло вио „Удру же ње пра во слав них”, што је прак тич но озна чи ло 
по че так бор бе ста ро ка лен да ра ца. На тој слу жби он је ре као: „Све што год 
да је не ка нон ски уста но вље но – па шће”. Он је по пра во слав ном ка лен да ру 
слу жио све до смр ти 1932. го ди не.

Та ко је јед ном „по же лео да на пра зник про ро ка Је ли се ја слу жи пре ма пре-
дањ ском ка лен да ру. Но, по што се пла шио да мо гу да се по ја ве ком пли ка ци је, 
ве че ра ни је до го во рио се са дру гим све ште ни ком, сво јим по моћ ни ком, да ће 
ићи да слу жи у храм Св. Спи ри до на у Ман ту ки. Ују тро је же на из пев ни це 
по шла у храм Св. Спи ри до на и та мо га че ка ла. Вре ме је про ла зи ло и њој се 
учи ни ло да он не ће до ћи да слу жи. Би ла је раз о ча ра на. Прет по ста ви ла је да 
му се до го ди ло не што озбиљ но, те сто га ни је до шао. Та да је по шла у храм Св. 
Је ли се ја ка ко би са зна ла шта се до го ди ло, и угле да ла га та мо ка ко се спре ма 
да слу жи Ли тур ги ју! Пре ко ри ла га је због кр ше ња до го во ра, а по том га је 
упи та ла зар се не пла ши да до ђе ов де, у сам цен тар су ро вог го ње ња. Он јој је 
од го во рио: 'Не ко ри ме, јер сам ју трос ви део про ро ка и он ми је ре као да до ђем 
ов де да слу жим и да се ни че га не бо јим, јер ће ме он чу ва ти'. Ње го ва по моћ ни-
ца је оста ла без тек ста. Упи та ла га је још са мо: 'Ка ко сте га ви де ли?' Он јој је 
од го во рио: 'Ју трос сам устао и спре мао се да по ђем у цр кву Св. Спи ри до на. 
Се део сам у фо те љи и че као фи ја кер. У том ча су угле дах пред со бом про ро ка 
Је ли се ја ко ји ми ре че да по ђем у ње го ву цр кву и слу жим Ли тур ги ју!'”

Дру ги при мер, сли чан ово ме, је сте при мер све ште но мо на ха Је ро ни ма 
Егин ског, ко ји је ишао истим пу тем. Убр зо на кон свог ру ко по ло же ња за све-
ште ни ка, от при ли ке го ди ну да на по сле ка лен дар ске ре фор ме, отац Је ро ним је 
пре стао да слу жи због ви ђе ња ко је је имао за вре ме Ли тур ги је. Пре ма не ким 
из во ри ма, то се до го ди ло још то ком пр вих че тр де сет да на ње го вог све ште-
нич ког слу же ња. Ипак, он је на ста вио да про по ве да у бол нич кој ка пе ли ко ју 
је сам по ди гао на остр ву Еги на, где је жи вео. Ма да је та ка пе ла зва нич но 
при па да ла но во ка лен дар ској Егин ској епар хи ји, отац Је ро ним је пра зни ке 
увек сла вио пре ма пре дањ ском цр кве ном ка лен да ру… Он сам до ду ше ни је 
слу жио као све ште ник, али је и по ред то га, због сво је све то сти и по пу лар но-
сти у на ро ду, као и због очи глед них да ро ва Ду ха Све то га ко је је по се до вао, 
имао огро ман ути цај ме ђу вер ни ма, ко ји су му се обра ћа ли за ру ко во ђе ње 
и по у ке. То је до шло до уши ју Про ко пи ја, Епи ско па хи дар ског и егин ског, 
ко ји је по слао по зив оцу Је ро ни му, на ре див ши му да до ђе ка ко би слу жио 
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за јед но са њим. Као од го вор, отац Је ро ним је епи ско пу по слао крат ко пи смо 
и остав ку епар хи ји, где је из ме ђу оста лог ре као: „Мо лим Вас да при хва ти те 
мо ју остав ку у бол ни ци, јер су од 1924. до да нас мо ја же ља и рев ност би ли 
устре мље ни ка Пра во слав ној Цр кви и ве ри. Од сво га де тињ ства по што вао 
сам је и по све тио јој чи тав свој жи вот, у по слу ша њу пре да њи ма бо го но сних 
Ота ца. Ис по ве дам и об ја вљу јем да је ка лен дар Ота ца – је ди ни ис прав ни, као 
што Ви и са ми зна те…”451

На ро чи то ак тив ну уло гу у овој бор би играо је је ро мо нах Ма теј (Кар па-
та кис). Он је 1927. го ди не, по сле јед ног бо жан ског ви ђе ња, осно вао жен ски 
Бо го ро ди чин ма на стир у Ке ра те ји (Ати ка), ко ји је уско ро по стао нај ве ћи 
ма на стир у Грч кој.452

Го ди не 1934. пи сао је: „За сва ког хри шћа ни на не по сто ји ни шта вред ни је 
у овом про ла зном жи во ту од ве ре ко ја нам је пре да на у Твор ца све га, Го спо да 
на шег Ису са Хри ста. Јер, шта још мо же да спа се ду шу од смр ти, тј. од осу де 
на веч не му ке, ако не ова на ша не по гре ши ва Пра во слав на Хри шћан ска Ве ра 
о ко јој Го спод ја сно го во ри ка да ка же: ко ји по ве ру је и кр сти се би ће спа сен, 
а ко ји не ве ру је би ће осу ђен (Мк. 16,16)? Ову ве ру Го спод је упо ре дио са бла-
гом са кри ве ним  у по љу, због ко га чо век про да све што има, да би ку пио то 
по ље (Мт. 13,44).

За то бла же ни апо стол Ју да сви ма са ве ту је: да се бо ри те за ве ру је дан пут 
пре да ну све ти ма (Јуд. 1,3). Бо жан стве ни апо стол је та кав са вет дао за то што 
су се у оно вре ме по ја ви ли лу ка ви љу ди, са су ди са та ни ни, пре пре де ни де лат-
ни ци ко ји су се ја ли ку кољ на њи ви Го спод њој, по ку ша ва ју ћи да из вр ну све ту 
ве ру у Хри ста. О тим без бо жним и пре врат ним љу ди ма све ти апо стол је пи-
сао: Уву ко ше се не ки љу ди одав но уна пред за пи са ни за ову осу ду, без бо жни ци 
ко ји бла го дат Бо га на ше га из вр ћу на раз врат, и од ри чу се је ди ног Вла ди ке и 
Го спо да на шег Ису са Хри ста. Због та квих но ва то ра и пре зи ра ча ве ре у све ту 
Цр кву Бо жи ју ко ја нам је пре да на, апо стол не зна бо жа ца и не бо ход ник Па вле 
из ре као је стра шну ана те му ка да је ре као: Ако вам не ко про по ве да Је ван ђе ље 
друк чи је не го што при ми сте, ана те ма да бу де (Гал. 1,9).

Ра ди то га Го спод у свом све том Је ван ђе љу пи ше свим сво јим вер ним 
слу га ма: Чу вај те се ла жних про ро ка, ко ји вам до ла зе у оде лу ов чи јем, а из ну-
тра су ву ци гра бљи ви: по пло до ви ма њи хо вим по зна ће те их… Чу вај те се да 
вас ко не пре ва ри… и из и ћи ће мно ги ла жни про ро ци и пре ва ри ће мно ге (Мт. 
7,15-16; 24,4,11).

451 Holy Tran sfi  gu ra tion Mo na stery, Pa pa-Nic ho las Pla nas, op. cit., pp. 54-55, 108-110.
452 Bis hop An drew of Pa tras, Mat tha i os, At hens, 1963, pp. 50-66 (Г).
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Про тив ових но ва тор ских ла жних епи ско па и њи хо вих след бе ни ка, са-
бор ске од ред бе Цр кве пре ко нај све ти јих па три ја ра ха го во ре да 'ако не ко хо ће 
да до да или оду зме и јед ну јо ту – не ка бу де се дам пу та ана те ма'…

Ето са ка ко ве ли ком па жњом тре ба сва ки пра во слав ни хри шћа нин да се 
од но си пре ма дра го це ној ри зни ци ве ре, да би је чу вао не по вре ђе ну, она кву 
ка кву су нам је пре да ли бо жан ски Апо сто ли и бо го но сни Оци, и ка ко тре ба 
да се под ви за ва да би са чу вао ста ње до лич но хри шћа ни ну ко ји се ка је: страх 
Бо жи ји и до бра де ла; јер ми жи ви мо у до ба ка да се, ка ко је ре као је ван ђе лист 
Јо ван, ја ви ло та ко мно го ан ти хри ста. Он пи ше: Де цо, по след њи је час, и као 
што чу сте да ан ти христ до ла зи, и са да су се по ја ви ли мно ги ан ти хри сти; 
оту да зна мо да је по след њи час. Од нас изи ђо ше, али не бе ја ху од нас; јер да 
бе ја ху од нас, оста ли би са на ма (1. Јн. 2,18-19).

Они ко ји да нас упра вља ју Грч ком цр квом, за јед но са све штен ством ко је 
их сле ди, ис тра ја ва ју у за блу да ма, зло вер ју, рас ко лу, ху ли на Ду ха Све то га, 
је ре си пап ског ка лен да ра! Они на род до во де у за блу ду и пре ма ре чи ма бо-
жан ских Ота ца по ста ју 'је рар си-је ре си јар си'! 

Ка кво оби ље бла го да ти Бо жи је до но си ду ши хри шћа ни на ма ло тр пље ње 
не во ља! Иако су све ти му че ни ци, ис по вед ни ци и пра вед ни ци пре да ли сво је 
ду ше на му ке и го ње ња, ипак су по бе ди ли, про сла ви ли се над овим све том 
ко ји у злу ле жи и про на шли не за ла зну сла ву Цар ства Не бе ског, јер су се узда-
ли у Го спо да. На ши Оци су се узда ли и ни су се по сра ми ли, као што је ре као 
Го спод Бог и Спа си тељ наш Исус Хри стос: Ево, Ја Сам  са ва ма у све да не до 
свр шет ка ве ка (Мт. 28,20). Ето због че га је Цр ква Хри сто ва, Јед на, Све та, 
Са бор на и Апо стол ска, ма да је би ла же сто ко го ње на од стра не ју де ја ца, идо-
ло по кло ни ка, ла жних му дра ца, без бо жних је ре ти ка, и уоп ште ђа вол ских 
ору ђа, увек из ла зи ла као слав на по бед ни ца. 'За и ста, не ма ни чег сил ни јег 
од Цр кве', јер је њен осни вач и гла ва – Бог, Ко ји се нас ра ди очо ве чио, Ко ме 
се са Оцем и Си ном по кла ња ју и сла ве Га на не бе си ма и на зе мљи, и Ко ји је 
бла го сло вен у све ве ко ве. Као што сва ки хри шћа нин мо же да ви ди, Пра во-
сла вље са да про жи вља ва ужа сну зи му. По бо жност се про го ни, до бро де тељ 
је из ло же на по ру га ма, цр кве но Пре да ње је ис ко ре ње но. Стра шно је то што 
се па сти ри Цр кве пре тва ра ју у ње не про го ни те ље.

Све ти Ва си ли је Ве ли ки је дав но за пи сао: 'Је ди ни пре ступ ко ји се су ро во 
ка жња ва је – стро го чу ва ње отач ких пре да ња… Не пра вед не су ди је не по шту-
ју ни се де вла си, ни бла го че сти во под ви жни штво, ни жи вот по Је ван ђе љу од 
мла дих го ди на до ста ро сти… На жа лост, ви ди мо на ше пра зни ке да су оста-
вље ни, до мо ве мо ли тве да су за тво ре ни, ол та ре ду хов ног по кло ње ња да су 
пу сти'. Све ово за де си ло је и нас да нас. Ра зно ли ко је и сви ма очи глед но то зло 
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ко је су по чи ни ли об но вљен ци не ка нон ским уво ђе њем но вог ме се цо сло ва и 
ка лен да ра Пра во слав не Цр кве. Рас ко ли, по де ле, на ру ша ва ње до брог по рет ка 
и пот пу на смут ња, га же ње нај ста ри јих за ко на Цр кве, ве ли ко уз не ми ра ва ње 
са ве сти вер них – то су по сле ди це ово га, уз, на рав но, ана те ме на оне што на ру-
ша ва ју 'би ло ко је цр кве но пре да ње, пи са но или не пи са но', до не те од стра не 
све тих Ва се љен ских Са бо ра. На осно ву апо стол ских ре чи: слу шај те ста ре ши-
не сво је и по ви нуј те им се (Је вр. 13,17) -  па сти ри Цр кве ко ји по др жа ва ју ову 
ан ти ка нон ску но ви ну оче ку ју ап со лут ну по слу шност се би од стра не цр кве не 
пу но ће. Но, ка ко мо гу истин ска че да Цр кве да слу ша ју оне што су, са сво је 
стра не, не по слу шни све тим Оци ма за ко је је про рок ре као: Го спод их иза бра 
да их во ли, и ка ко мо гу да слу ша ју оне што не по шту ју уста но вље ни цр кве ни 
по ре дак, пре дат и осве ћен Ду хом Све тим, иако је Го спод ре као: 'ко слу ша вас 
Ме не слу ша, и ко се од ме ће од вас, од Ме не се од ме ће, а ко се од ме ће од Ме не, 
од ме ће се од Оно га Ко ји ме је по слао'? Ка ко мо гу бла го че сти ви хри шћа ни да 
од вра те сво је уши од гла са и од де ла та ко ве ли ких све ти те ља Бо жи јих – те да 
на тај на чин бу ду ли ше ни по хва ле и бла го сло ва Све те Тро ји це, ко ју чу је мо из 
уста са мог апо сто ла Па вла: хва лим вас пак, бра ћо, што све мо је пам ти те, и 
др жи те пре да ња као што вам пре да дох (1. Кор. 11,2) – при хва та ју ћи са мим 
тим штет на и ту ђа уче ња, по на у ци све та, а не по Хри сту (Кол. 2,8), људ ске 
из ми шљо ти не ко је су на ро чи то опа сне по ду шу? Вер на че да Цр кве, ко ја има ју 
страх Бо жи ји у по гле ду оно га што им је за по ве ђе но Ду хом Све тим – стој те 
чвр сто и др жи те пре да ња (2. Сол. 2,15) и дру гом за по ве шћу: стој у то ме што 
си на у чио и што си се уве рио (2. Тим. 3,14) – има ју до сто јан и бо го у го дан од го-
вор ка да су у пи та њу нео сно ва ни по зи ви да на шњих но ва тор ских па сти ра на 
по слу ша ње: Бо гу се тре ба по ко ра ва ти ви ше не го љу ди ма (Дап. 5,29)”.453

По вра так тро ји це је ра ра ха
Да кле, истин ски пра во слав ни хри шћа ни ни у Грч кој ни у Ру му ни ји, у 

пр вој фа зи сво је бор бе са но ва тор ском др жав ном Цр квом, ни су има ли епи ско-
пе. Они су због то га би ли у те шком по ло жа ју, јер, ма да све ти Ва си ли је ка же 
да је бо ље не ма ти ни ка квог епи ско па не го ло шег, од су ство епи ско па у ду жем 
пе ри о ду пре ти оп стан ку Цр кве, из про стог раз ло га што се без епи ско па не 
мо гу ру ко по ла га ти све ште ни ци. Осим то га, ма ње ве ро ват но би ло је да ће љу-
ди из но во ка лен дар ских ре до ва, ко ји има ју тај не сим па ти је за ис по вед ни ке, 
пре ћи к њи ма уко ли ко они не ма ју епи ско пе.

453 Је ро мо нах  Ма теј Кар па та кис (по то њи Епи скоп бре стен ски), пред го вор за тре ће из да ње Th e ion 
Pro sevkhyta rion, At hens, 1934 (Г).
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Ипак, као што смо ви де ли,  уну тар са ме др жав не Цр кве по ја вио се јак 
по крет за по вра так на Ју ли јан ски ка лен дар, и у ма ју 1935. је да на ест ар хи је-
ре ја од лу чи ло је да се вра ти на ста ри ка лен дар. На њих је ме ђу тим из вр шен 
при ти сак, па су осмо ри ца у по след њи час од у ста ли. Та ко су оста ла тро ји ца: 
ми тро по лит Гер ман Ди ми три јад ски, пен зи о ни са ни ми тро по лит Хри зо стом 
Фло рин ски (ко ји се већ ис та као по чет ком два де се тих го ди на ти ме што је 
од био да при зна из бор Ме ле ти ја Ме так са ки са) и ми тро по лит Хри зо стом 
За кинт ски (ко ји је при мљен кроз по ла га ње ру ку пр ве дво ји це, јер је био по-
све ћен за ар хи је ре ја на кон из ме не ка лен да ра).454

Два де сет пе тог ма ја 1935. За јед ни ца Истин ски Пра во слав них Хри шћа на 
по зва ла је тро ји цу ми тро по ли та да пре ки ну оп ште ње са др жав ном цр квом 
и ста ну на че ло истин ски пра во слав них. Ар хи је ре ји су од го во ри ли по зи тив-
но и у не де љу 26. ма ја, у ма лој Ус пен ској цр кви на Ко ло на ма у Ати ни ко ја је 
при па да ла За јед ни ци, они су у при су ству 25.000 вер них фор мал но об ја ви ли 
да при ла зе Истин ској Пра во слав ној Цр кви. Ми тро по лит Гер ман је иза бран 
за пред сед ни ка но вог Си но да. Овај ра до сни до га ђај пред ста вљао је на гра ду 
за на род, због ње го вог рев но сног ис по ве да ња ве ре, и нео п хо дан услов да љег 
успе ха све ште не бор бе истин ски пра во слав них хри шћа на Грч ке.

Тро ји ца ми тро по ли та из да ли су по том Ис по ве да ње Ве ре у ко ме из ме ђу 
оста лог ка жу: „Они ко ји да нас упра вља ју Грч ком цр квом, пу тем ка лен дар ске 
ре фор ме раз де ли ли су је дин ство Пра во сла вља и по де ли ли грч ки пра во слав ни 
на род на два, по пи та њу ка лен да ра ме ђу соб но за ва ђе на де ла. Они не са мо 
да су на ру ши ли цр кве но Пре да ње, осве ће но на се дам Ве се љен ских Са бо ра и 
утвр ђе но ве ков ном прак сом Ис точ не Пра во слав не Цр кве, не го су та ко ђе дир-
ну ли и у дог мат о Јед ној, Све тој, Са бор ној и Апо стол ској Цр кви. Та ко су они 
ко ји да нас упра вља ју Грч ком цр квом сво јим јед но стра ним, ан ти ка нон ским и 
не про ми шље ним уво ђе њем Гри го ри јан ског ка лен да ра пот пу но од се кли се бе 
од ста бла Пра во сла вља и об ја ви ли да су у су шти ни рас кол ни ци у од но су на 
Пра во слав не Цр кве ко је сто је на те ме љу се дам Ва се љен ских Са бо ра и пра во-
слав них за ко на и Пре да ња – Цр ка ва Је ру са ли ма, Ан ти о хи је, Ср би је, Пољ ске, 
Све те го ре, Бо жан ске Го ре Си на ја итд.

Да је то та ко, по твр ди ла је и Ко ми си ја са ста вље на од нај бо љих прав ни-
ка и про фе со ра-бо го сло ва Др жав ног Уни вер зи те та, од ре ђе на за из у ча ва ње 
ка лен дар ског пи та ња, чи ји је је дан од чла но ва био и Ње го во бла жен ство 
Ар хи е пи скоп атин ски, у свој ству про фе со ра Цр кве не исто ри је на Др жав ном 
Уни вер зи те ту.

454 Holy Tran sfi  gu ra tion Mo na stery, Th e Strug gle aga inst Ecu me nism, Bo ston, 1998, p. 46.
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По гле дај мо ка кво је ми шље ње о но вом ка лен да ру из не ла та Ко ми си ја: 
'Ма да су све Пра во слав не Цр кве ауто ке фал не у сво јој уну тра шњој упра ви, 
оне су, и по ред то га, ме ђу соб но сје ди ње не по сред ством дог ма та, са бор ских 
од лу ка и пра ви ла, и ни јед на од њих не мо же се одво ји ти као по себ на Пра во-
слав на Цр ква ни ти при ми ти но ви цр кве ни ка лен дар, а да не бу де сма тра на 
за рас кол нич ку у од но су на дру ге'.

По што је Ње го во бла жен ство Ар хи е пи скоп атин ски соп стве ним пот пи-
сом про гла сио се бе за рас кол ни ка, ко је нам је још све до чан ство по треб но 
да би смо по ка за ли да су он и је рар си ко ји су ње го ви исто ми шље ни ци по-
ста ли рас кол ни ци за то што су ка лен дар ском но ви ном на ру ши ли је дин ство 
Пра во сла вља и по де ли ли цр кве ну и на ци о нал ну ду шу грч ког пра во слав ног 
на ро да?”.455

Овај ве о ма ва жан до ку мент био је по твр ђен из ло же њи ма ве ре Истин ске 
Пра во слав не Цр кве у не ко ли ко на ред них Ис по ве да ња (на ро чи то 1950, 1974. 
и 1991). Он но во ка лен дар це про гла ша ва не са мо за рас кол ни ке, не го та ко ђе, 
што се не дво сми сле но под ра зу ме ва, и за је ре ти ке, по што они (кроз еку ме ни-
зам – истин ски циљ уво ђе ња ка лен дар ске но ви не) на па да ју дог мат о Јед ној, 
Све тој, Са бор ној и Апо стол ској Цр кви.

У ве зи са зна че њем ре чи „рас кол ник” три ми тро по ли та су се кри стал-
но чи сто из ја сни ли у по сла ни ци из да тој 21. ју на 1935: „Ми пре по ру чу је мо 
сви ма ко ји сле де ста ри ка лен дар да не ма ју ни ка кво ду хов но оп ште ње са 
рас кол нич ком цр квом рас кол нич ких слу жи те ља, од ко јих је од сту пи ла бла-
го дат Све то га Ду ха, услед то га што су на ру ши ли од ред бе Ота ца Сед мог Ва се-
љен ског Са бо ра и Све пра во слав них Са бо ра ко ји су осу ди ли гри го ри јан ски 
ка лен дар. Да рас кол нич ка цр ква не ма бла го дат Ду ха Све то га по твр ђу је све ти 
Ва си ли је Ве ли ки ко ји го во ри ова ко: 'Чак и ако би рас кол ни ци би ли у за блу ди 
о пи та њи ма ко ја не пред ста вља ју дог ма те, али, по што је, пре ма бо жан ском 
апо сто лу, гла ва Цр кве Хри стос, од Ко га сви удо ви жи ве и до би ја ју ду хов но 
уз ра ста ње, они су се бе отр гли од са гла сја удо ва Те ла, и ви ше ни су удо ви (тог 
Те ла) те не ма ју бла го дат Ду ха Све то га. А ко је сам не ма, тај ни дру ги ма не 
мо же да је пре да је'”.456  

Пре ма ду бо ко сим во лич ној „ко ин ци ден ци ји” упра во у то вре ме – јун 
1935. – сту пио је на сна гу тур ски за кон ко ји пра во слав ном све штен ству за-
бра њу је да но си све ште нич ку оде ћу. Иако је тај про пис на и шао на сна жан 
от пор Ва се љен ског па три јар ха Фо ти ја, ни же све штен ство до че ка ло га је са 

455 Me tro po li tan Cal li o pi us (Gi an na ko u lo po u los) of Pen ta po lis, Ta Pa tria, vo lu me 7, Pi ra e us, 1987, p. 43 
(Г).
456 Ibid., pp. 277-278.
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оду ше вље њем, кли чу ћи: „Жи вео Ата турк!” За пра во, по што је би ла ли ше на 
уну тра шње оде ће бла го да ти и ру ко во ђе на по пре да њу људ ском, по на у ци све-
та, а не по Хри сту (Кол. 2,8), па три јар ши ја је тре ба ло да бу де ли ше на чак и 
спо ља шњег об леж ја сво је ра ни је сла ве.457

Два де сет тре ћег, 24, 25. и 26. ма ја 1935. три ми тро по ли та хи ро то ни са ла су 
че тво ри цу но вих епи ско па: Гер ма на (Ва ри ко пу ло са) Ки клад ског, Хри сто фо ра 
(Ха џи ја) Ме гар ског, По ли кар па (Ли о си ја) Ди а влиј ског и Ма те ја (Кар па та ки са) 
Бре стен ског. Због то га су од стра не др жав не Цр кве би ли из ве де ни на суд, да 
би их по том по ли ци ја спро ве ла у про гон ство у три раз ли чи та ма на сти ра.

Не што ка сни је су ђе но је и че тво ри ци но во по све ће них епи ско па ко ји су 
та ко ђе осу ђе ни и сврг ну ти. Дво ји ца од њих – По ли карп Ди а влиј ски и Хри сто-
фор Ме гар ски по том су се обра ти ли др жав ној Цр кви са мол бом за опро штај, 
али дво ји ца пре о ста лих – Гер ман Ки клад ски и Ма теј Бре стен ски – од би ли су 
да при зна ју од лу ку су да. Епи скоп Гер ман је та да био прог нан, док су Ма те ја 
са кри ла ње го ва ду хов на че да у ма на сти ру Ке ра те ја.

Прог на ни Хри зо стом За кинт ски се убр зо по ка јао, па га је др жав на цр ква 
вра ти ла у ње го ву ми тро по ли ју. Ме ђу тим, дру гу дво ји цу ми тро по ли та  вла да 
је у ок то бру, пре ис те ка ка зне, пу сти ла на сло бо ду (по ка за ло се да је ми ни стар 
Г. Кон ди лис га јио сим па ти је за истин ско Пра во сла вље).

Зна ме ња с не бе са
У де цем бру, ми тро по лит Хри зо стом Фло рин ски по шао је у Је ру са лим 

и Да маск, ка ко би ис пи тао мо гућ ност са зи ва ња Са бо ра ра ди раз ма тра ња ка-
лен дар ског пи та ња. Дво ји ца па три ја ра ха при ми ли су га љу ба зно обе ћав ши 
по моћ у том по гле ду. Али, ка да се спре мао за по вра так у Грч ку, грч ки кон зул 
у Је ру са ли му, по сту па ју ћи пре ма на ред ба ма из Ати не, од био је да ста ви ви зу 
у ње гов па сош.

Ми тро по лит Хри зо стом је био при ну ђен да не ко ли ко ме се ци про ве де у 
Је ру са ли му прак тич но као за то че ник грч ког кон зу ла. Али бо жан ско про ви ђе-
ње, кроз за ступ ни штво  све тог Ге ор ги ја, „осло бо ди о ца за ро бље них”, по ка за ло 
му је из лаз. Ево ка ко се сам Хри зо стом се ћао овог чу да:

„Био сам де при ми ран због свог за то че ња, јер ни сам имао ин фор ма ци ја 
о то ме ка ко се од ви ја на ша све ште на бор ба, ни ти сам знао ка кве ће би ти по-
сле ди це мо га за др жа ва ња у Је ру са ли му.

457 Ale xan dris, op. cit., p. 200.



245

При ти снут тим озбиљ ним про бле мом, оти шао сам сле де ћег да на, 23. 
апри ла, на Бо жан ску Ли тур ги ју. Са ту гом и са ве ром мо лио сам све тог Ге ор-
ги ја да ми по мог не:

'Све ти Ве ли ко му че ни че Хри стов Ге ор ги је, ти ко ји си осло бо ди лац за то-
че них и за штит ник убо гих, учи ни чу до сво је и из ве ди ме из овог за то че ња'.

То ве че, док сам био код ку ће и спре мао се за по чи нак, чуо сам ку ца ње 
на вра ти ма: 

'Уђи те'.
Вра та су се отво ри ла и ушао је мла дић при јат ног из гле да ко ји ми је 

рекао: 
'Мо же те сло бод но да иде те. Ни ко вам не ће сме та ти'.
'Иди те да по гле да те мој па сош'.
Мла дић је на тре ну так оти шао да би се од мах по том вра тио и ре као: 
'Све је у ре ду'”.
Вла ди ка је хтео да мла ди ћу да на пој ни цу али, на ње го во из не на ђе ње, 

овај је иш че зао. „Шта би то мо гло да зна чи?” – ду бо ко се за ми слио вла ди ка. 
Ипак, ње го во ср це би ло је пу но ми ра и ра до сти.

Сле де ћег да на по но во је оти шао у цр кву. По гле дав ши ико ну све тог Ге ор-
ги ја, се тио се ју че ра шњег до га ђа ја и при ме тио да је ли це све ти те ља на ико ни 
из гле да ло баш као ли це мла ди ћа ко га је ју че ви део.

Са ве ли ким оду ше вље њем за пе вао је тро пар све ти те љу: „Као осло бо ди-
лац за то че них и за штит ник убо гих…”, а за тим му се обра тио као бли ском 
при ја те љу: 

„Све ти Ге ор ги је, ја сам та ко ђе за то че ник. Али ти си ми обе ћао да ме ни ко 
не ће за др жа ти па ћу да по ђем. За шти ти ме”.

Од мах по из ла ску из цр кве упу тио се до ку ће у ко јој је жи вео и ре као 
до ма ћи ну:

„Ја од ла зим за Пи реј”. 
„Али, ва ше пре о све штен ство, па где ће те? У па со шу не ма те ви зу”.
„Све ти Ге ор ги је ће да ми по мог не”.
Ка да је сти гао у Ха и фу, ода кле су по ла зи ли бро до ви за Пи реј, по но во се за-

бри нуо, јер ни је знао је зик, ни ти је по зна вао ико га са ким би по раз го ва рао.
Но, чим је кро чио на брод угле дао је не по зна тог мо на ха ко ји му је при-

шао, по кло нио се и обра тио на грч ком:
„Ва ше пре о све штен ство, ка ко мо гу да вам по мог нем?”
„Ка ко да ми по мог не те? Хо ћу да одем али у па со шу не мам ви зу ко ју 

ста вља грч ки кон зул”.
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Мо нах је узео па сош, оти шао у аген ци ју и, ма да па сош ни је имао пе чат 
грч ког кон зу ла, до био је кар ту.458

Др жав на Цр ква је и да ље на ста ви ла да уз не ми ра ва дво ји цу ми тро по-
ли та. Та ко је 1937. Хри зо стом из ве ден пред гра ђан ски суд под оп ту жбом да 
је слу жио у цр кви Све та Три Је рар ха у Со лу ну. Про гла шен је не ви ним, али 
усле ди ли су да љи суд ски про це си 1938. и 1940.459

Но, Го спод је та ко ђе на ста вио да пру жа зна ме ња са не бе са Сво јим вер-
ни ма.

Та ко су се јед ном истин ски пра во слав ни хри шћа ни Кри та са бра ли да 
слу же све ноћ но бде ни је на Во здви же ње Ча сног Кр ста у исто и ме ној цр кви 
на вр ху пла ни не Ко фи на. „У на ве чер је пра зни ка, ко ји је па дао у не де љу (13. 
9. 1937), у су мрак, вер ни су при сти за ли у гру па ма из ра зних окол них се ла, 
не ки пе шке, не ки ја шу ћи… Ста ри ји љу ди, са све ште ни ци ма, оцем Ди ми три-
јем из Кру со не и оцем Ха ра лам пи јем из Ка пе та ни ја не, че ка ли су их у ма лој 
цр кви Ро ђе ња Мај ке Бо жи је ко ја се на ла зи ла у под нож ју Ко фи не. Те ве че ри 
врх пла ни не био је оба ви јен гу стом ма глом, и пе ња ње је би ло ве о ма оте жа но. 
Вер них је би ло ви ше од 500, а по дру гим све до чан стви ма ви ше од 1000. 

Око 10 са ти сти гао је од ред по ли ци је под ко ман дом јед ног пот по руч ни ка. 
Сво је при су ство они су прав да ли ти ме да су 'до шли да одр же… ред!' На рав но, 
њи хов мо тив био је са свим дру га чи ји. Но, ка да су ви де ли број вер них би ли 
су при ну ђе ни да се пре до ми сле.

Око по но ћи све ште ни ци су по че ли да пе ва ју Ака тист Ча сном Кр сту. Без 
об зи ра на ма глу, хлад но ћу и јак ве тар вер ни су се мо ли ли и кла ња ли, сви за-
јед но при пе ва ју ћи 'Ра дуј се, бла же но Др во' или 'Али лу ја'.

На кра ју ака ти ста ве тар је из не на да пре стао да ду ва, а ма гла по че ла да се 
ра зи ла зи. Врх Ко фи не и цр кви ца Ча сног Кр ста по ста ли су ја сно ви дљи ви. 

Пре но што су схва ти ли шта се де ша ва, чи та ва област по ста ла је осве-
тље на и сву да се ши рио слат ки мир. А он да су са стра хом, али и са нео пи си-
вом ра до шћу ви де ли крст од све тло сти ка ко си ја на вр ху Ко фи не и сво јим 
зра ци ма оба сја ва чи тав крај. Ноћ се из не на да пре тво ри у дан! Ни шта се ни је 
мо гло чу ти осим 'Го спо ди, по ми луј' и при гу ше ног је ца ња вер них. Ни ко од 
оче ви да ца ни је мо гао да ка же ко ли ко је чу до по тра ја ло.

Ко нач но, по сле при лич но ду гог вре ме на, као што се по ја ви ло, чу де сно 
ви ђе ње је та ко по сте пе но и иш че зло… И опет, као на по чет ку, ве тар је по чео 
да ду ва и гу ста ма гла пре кри ла је чи та ву област.

458 Eli jah An ge lo po u los, Dionysi us Ba ti sta tes, Chryso stom Ka vo u ri des, At hens, 1981, pp. 21-25 (Г).
459 Synto mos Isto ri ke Pe ri grap he, op. cit., pp. 23-24.
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Вер ни су са об но вље ном рев но шћу и по ка ја њем на ста ви ли да се мо ле 
чи та ве но ћи. Бо жан ску ли тур ги ју све ште ни ци су слу жи ли у ма лој цр кви 
по све ће ној Пре све тој Бо го ро ди ци.

У зо ру Ли тур ги ја је од слу же на и вер ни су по шли да се ра зи ла зе по сво-
јим се ли ма и до мо ви ма, раз го ва ра ју ћи ме ђу соб но и са по ли цај ци ма о див ном 
чу ду бо жан ског ја вља ња Ча сног Кр ста…460

Про го ни у Ру му ни ји
У овом пе ри о ду и Истин ски Пра во слав ни Хри шћа ни Ру му ни је би ли су 

та ко ђе под врг ну ти про го ни ма. Ми тро по лит Вла си је пи ше: „Ру мун ски краљ 
Кар ло II оста вио је сво ју су пру гу Ма ри ју, ко ја је до шла из Кон стан ти но по ља, 
и по но во се оже нио је вреј ком. Он ни је хтео да на пу сти пре сто, али по што 
се оже нио не хри шћан ком, био је при ну ђен да га се од рек не. Ње го вом си ну 
Ми хај лу би ло је тек осам го ди на, па је био по тре бан ре гент и на то ме сто 
по ста вљен је па три јарх Ми рон. По ли тич ке при ли ке у то до ба је још ви ше 
ис ком пли ко ва ла чи ње ни ца  да је вла да би ла рас пу ште на па је, да би устав 
био ис по што ван, ре гент мо рао да пре у зме и ду жност пред сед ни ка вла де. Та-
ко је па три јарх 1936. го ди не по стао и ре гент и пред сед ник вла де – пот пу ни 
го спо дар зе мље. Он је имао власт да уни шти на шу Цр кву, и упо тре био ју је 
у пот пу но сти: уни штио је све на ше цр кве и по хап сио све штен ство, мо на хе 
и све пред вод ни ке ста ро ка лен дар ске гру пе.

То је био пр ви ве ли ки уда рац на нет на шој Цр кви, и мно ги га ни су пре жи-
ве ли. Узми мо на при мер оца Јев ти ми ја – он је био у кон цен тра ци о ном ло го ру 
три го ди не за јед но са оцем Пам вом, ко ји нам је при чао ка ко су га му чи ли: 
обо ри ли би га у по ток, а он да би дру ге за тво ре ни ке при си ли ли да пре ла зе 
пре ко ње га као пре ко мо ста. У то вре ме он је имао око 27 го ди на”.461 

У Бе са ра би ји, пи ше Глаз ков, „све ште ни ци отац Бо рис Би њец ки, Ди ми-
три је Стиц ке вич и Вла ди мир По ља ков из ве де ни су на су ђе ње због слу же ња 
пре ма ста ром ка лен да ру. Ус по ста вља ње дик та ту ре кра ља Кар ла II у Ру му-
ни ји у фе бру а ру 1938. би ло је пра ће но ја ча њем про го на на ци о на ли ста и 
ста ро ка лен да ра ца. Ра ди ло се о то ме да ру мун ски кра ље ви, по што су би ли 
аустриј ског по ре кла и са мо фор мал но пра во слав ни хри шћа ни, ни су би ли 
мно го за ин те ре со ва ни за пи та ња ве ре, на ро да и Цр кве. Уоп ште узев, они 
су пред ста вља ли са мо фа са ду иза ко је су раз ли чи ти гра ђан ски и цр кве ни 
функ ци о не ри чи ни ли сво ја мрач на де ла.

460 Me tro po li tan Cal li o pi us, Ta Pa tria, vo lu me 6, Pi ra e us, 1984, pp. 67-74 (Г).
461 Me tro po li tan Bla i se, Pra vo slav na ia Rus', op. cit.
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Јед на од оп ту жби про тив ста ро ка лен да ра ца, укљу чу ју ћи и оца Гли ке-
ри ја, би ла је њи хо ва по ве за ност са „Гво зде ном гар дом” (или ле ги о на ри ма), 
ор га ни за ци јом ко ју је краљ за бра нио. У је сен 1938. ши ром зе мље вр ше на су 
мно го број на хап ше ња, су ђе ња и стре ља ња ис так ну тих ле ги о на ра. Овај по крет 
био је вр ло че сто ла жно оп ту жи ван за на ци зам. Али шта је та де сни чар ска 
ор га ни за ци ја за пра во пред ста вља ла у Ру му ни ји? По крет ко ји је за глав ни 
циљ имао еду ка ци ју сво јих при ста ли ца у пра во слав ној ве ри и вер но сти Цр-
кви и Хри сту, што те шко да мо же да се на зо ве на ци стич ком ор га ни за ци јом. 
По што су би ли не са мо по ли тич ки, не го и ду хов ни опо нен ти то та ли тар не 
ми ли та ри стич ке вла сти, и по што су у исто вре ме во ди ли не ми ло срд ну бор бу 
про тив би ло ка кве фи зич ке или ду хов не ма ни фе ста ци је ко му ни зма у Ру му-
ни ји, ле ги о на ри су че сто исту па ли про тив по ли тич ких ам би ци ја не ду хов них 
по ли ти ча ра. Кра јем три де се тих го ди на от по че ли су ма сов ни кр ва ви про го ни 
ле ги о на ра, то ком ко јих су во ђе по кре та (по пут Кор не ли ја Ко дре а нуа) би ли 
уби је ни, док су обич ни чла но ви, укљу чу ју ћи и омла ди ну, би ли за то че ни по 
кон цен тра ци о ним ло го ри ма у ко ји ма су мно ги умр ли због те шког при нуд ног 
ра да и не чо веч них усло ва жи во та, док су мно ги та мо про ве ли де це ни је… 

Го ди не 1939. и сам отац Гли ке ри је се по сле де нун ци ја ци је од стра не јед ног 
но во ка лен дар ског све ште ни ка на шао у спе ци јал ном ло го ру за ле ги о на ре. У 
но вем бру исте го ди не сти гла је на ред ба да се за тво ре ни ци по де ле на два де-
ла и да се стре ља пр во је дан, па он да дру ги део. Ка да је пр ва гру па по би је на, 
отац Гли ке ри је и не ко ли ко ле ги о на ра ко ји су би ли у дру гој гру пи са вр ши ли 
су бла го дар ни мо ле бан Го спо ду и Мај ци Бо жи јој што су их удо сто ји ли смр-
ти за ве ру пра во слав ну. Го спод је учи нио чу до – из не на да је сти гао вла дин 
де крет о по ми ло ва њу.

Не ко ли ко ме се ци ка сни је Бе са ра би ја је оку пи ра на од стра не Цр ве не 
ар ми је, а го ди ну да на ка сни је Ру му ни ја је ушла у рат про тив Со вјет ског Са-
ве за. Да би са чу ва ли Пра во сла вље не по вре ђе ним ста ро ка лен дар ци су би ли 
при си ље ни да бу квал но си ђу ду бо ко у ка та ком бе, осни ва ју ћи тај не ски то ве 
по шу ма ма и у пла ни на ма…”462

Ми тро по лит Ки при јан нам при ба вља још де та ља о про го ни ма из три де-
се тих: „Па три јарх Ми рон је на ре дио да се све цр кве истин ских пра во слав них 
хри шћа на срав не са зе мљом и да се за тво ре сви кли ри ци или мо на си ко ји 
од би ју да се пот чи не ње го вој вла сти. Мо на си и мо на хи ње би ли су за тва ра ни 
у два ма на сти ра, где су се пре ма њи ма од но си ли не чу ве но ди вљач ки. Не ки 
од њих, као је ро мо нах Пам во, осни вач ста ро ка лен дар ског ма на сти ра До бру 

462 Glaz kov, op. cit., pp. 57-59.
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(ко ји је ра за ран и об на вљан три пу та), по стра да ли су му че нич ком смр ћу. 
То ком ра за ра ња ма на сти ра Ку ко ва пет мир ја на је ба че но у ма на стир ски 
бу нар и уда вље но. То је би ла так ти ка ко јом је па три јарх же лео да ре ши ста-
ро ка лен дар ско пи та ње!

Је ро мо нах Гли ке ри је је био ухап шен у сеп тем бру 1936. то ком ве ли ких 
де мон стра ци ја у Пја тра-Ња ме цу, где је би ло мно го уби је них. Под стра жом је 
од ве ден у Бу ку решт и осу ђен на смрт. Ипак, био је чу де сно спа сен за ступ ни-
штвом Бо го ро ди це ко ја се ја ви ла же ни ми ни стра прав де и на ре ди ла јој да се код 
сво га му жа за у зме за оца Гли ке ри ја. Њен муж ни је по сту пио као Пи лат, не го је 
смрт ну ка зну оца Гли ке ри ја за ме нио за то че њем у уда ље ном ма на сти ру…

Рев но сни отац Гли ке ри је је два пу та од ла зио у Грч ку. То ком пр ве по се-
те за мо на шен је у ве ли ку схи му у ски ту Св. Јо ва на Пре те че на Све тој го ри. 
То ком дру ге по се те, 1936. го ди не, срео је не ко ли ко ар хи је ре ја Истин ске Пра-
во слав не Цр кве Грч ке… из ме ђу оста лих Ма те ја (вла ди ка Хри зо стом је у то 
вре ме био на Бли ском Ис то ку), ко ји је од лу чио да га по све ти за епи ско па. 
Ипак, пре не го што се вла ди ка Хри зо стом сло жио да се при сту пи из вр ше њу 
ове од лу ке, отац Гли ке ри је је био про те ран из Грч ке…

Са по чет ком Дру гог Свет ског ра та, 1939. го ди не, отац Гли ке ри је је пу штен 
на сло бо ду, па се за јед но са сво јим во ље ним са бор цем је ро ђа ко ном оцем Да-
ви дом (Би да ску ом) скло нио у шу му. Та мо су жи ве ли у нео пи си вој оску ди ци 
и те шко ћа ма, по себ но то ком зи ме. За вре ме ја ких сне жних па да ви на не ко ли-
ци на оних ко ји су им тај но по ма га ли ни су мо гли да им до ста вља ју скром не 
по треп шти не, па су оци би ли при ну ђе ни да је ду цр ве. Ипак, Бо жан ски Про-
ми сао шти тио их је од про го ни те ља, чак су и пти це не бе ске сво јим кри ли ма 
за ме та ле њи хо ве тра го ве у сне гу. Без об зи ра на су ро ве хлад но ће (у Ру му ни ји 
се тем пе ра ту ра зи ми спу шта и до –30 сте пе ни), они ни ка да ни су ло жи ли ва-
тру ка ко дим не би одао њи хо во скло ни ште. Дру ги под ви жни ци су се та ко ђе 
кри ли по шу ма ма, ме ђу њи ма отац Да ма скин, отац Пај си је и дру ги”.463 

По де ле ме ђу грч ким ста ро ка лен дар ци ма
Вра ћа ју ћи се у Грч ку, на и ла зи мо на тра гич ну по де лу до ко је је до шло 

1937. го ди не, из ме ђу ми тро по ли та Гер ма на Ди ми три јад ског и Хри зо сто ма 
Фло рин ског са јед не стра не, и епи ско па Гер ма на Ки клад ског и Ма те ја Бре-
стен ског са дру ге. Ова по де ла на тзв. „Хри зо сто мов це” (или „Фло рин це„) и 
„Ма те јев це”, ко ја је ве о ма осла би ла бор бу истин ски пра во слав них, на ста вља 
се (уз да ље де о бе) до да нас.
463 Me tro po li tan Cyprian, op. cit.
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30. ју на епи скоп Ма теј је пи сао Си но ду зах те ва ју ћи од ми тро по ли та Гер-
ма на зва нич ну из ја ву да су но во ка лен дар ци рас кол ни ци и ли ше ни бла го да ти 
Све тих тај ни и да је по треб но да се де ца кр ште на у рас ко лу ми ро по ма зу ју.

Ни је би ло од го во ра на то пи смо, али су истог ме се ца ми тро по ли ти Хри-
зо стом и Гер ман пи са ли мо на ху Мар ку (Ха ни о ти ју): „Ка да се до го ди да не ка 
по ме сна Цр ква пад не у ка кву за блу ду, по све том Ва си ли ју из ле чи ву, као што 
је ка лен дар ска за блу да, ар хи је ре ји као по је дин ци мо гу до ду ше да се одво је 
и да пре ки ну ду хов но оп ште ње са Цр квом ка ко не би би ли за јед ни ча ри те 
за блу де, али не ма ју пра во да Цр кву огла се и рас кол нич ком, што је ис кљу чи-
во пра во све пра во слав ног или ве ли ког по ме сног са бо ра. У том слу ча ју они, 
пре ки да ју ћи пре си нод ске оце не оп ште ње са за блу де лом цр квом сво јом, по зи-
ва ју је пред све пра во слав ни или ве ли ки по ме сни са бор ка ко би је вра ти ли на 
пра во слав ни ко ло сек, те  ће је, ако ис тра ја ва у за блу ди, по сле пр вог и дру гог 
са ве то ва ња све пра во слав ни са бор огла си ти је ре тич ком, уко ли ко се за блу да 
ти че дог мат ске стра не, а рас кол нич ком ако се ти че ти пи ка и ад ми ни стра тив не 
стра не Цр кве. Упра во то смо ура ди ли и ми, пре ки нув ши ду хов но оп ште ње 
са је рар хи јом Грч ке Цр кве због за блу де ка лен дар ске но во та ри је и по звав ши 
је пред Све пра во слав ни или Ве ли ки по ме сни са бор, ко ји је је ди ни ком пе тен-
тан и има пра во да је осу ди за за блу ду и да је убе ди да од сту пи од ње, или ако 
ис тра ја ва у њој да је огла си рас кол нич ком. Та ко не ка за блу да, ко ја се не ти че 
ди рект но дог мата ве ре, не го се од но си на цр кве не про тив ка но нич но сти и 
пре сту пе, ‚из ле чи ва' по св. Ва си ли ју, за блу де лу Цр кву чи ни до ду ше по тен ци-
јал но (εν δυ να μει) рас кол нич ком, али не и деј стве но (εν ενερ γε ια), све док је 
не ки све пра во слав ни са бор не осу ди и об ја ви и деј стве но рас кол нич ком… 

Али не ка Ва шој преподобности бу де по зна то да Све то Ми ро осве шта но 
у Цр кви Ва се љен ске па три јар ши је, по се ду је сву сво ју бла го дат и осве ћу ју ће 
деј ство, чак и ако је то учи ње но по сле уво ђе ња но вог ка лен да ра”.464

Ова тврд ња јав но је про тив ре чи ла ис по ве да њу тро ји це је ра ра ха из 1935. 
где је би ло об ја вље но да је др жав на цр ква пот пу но рас кол нич ка и ли ше на 
бла го да ти Све тих Тај ни,  и где је та ко ђе ре че но да уво ђе ње но вог ка лен да ра 
за ди ре у дог мат о Јед ној Цр кви.

18. ју ла, епи скоп Ма теј је по но во пи сао ми тро по ли ту Гер ма ну: „... По-
што су то ком ди ску си је о усло ви ма овог мог пред ло га дво ји ца од чла но ва 
Све ште ног Си но да из гу би ли при бра ност и на па ли ме, и бу ду ћи да прет ње и 
увре де не мо гу да ума ње озбиљ ност мо га пред ло га, имам част да Вас љу ба зно 
за мо лим да бла го и зво ли те да ко ли ко је мо гу ће ско ри је са зо ве те Си нод и да те 
од го вор на мој го ре по ме ну ти пред лог.
464 Ци ти ра но у: Hi e ro monk Amp hi loc hi us, Gno sest he tin Alit he ian, At hens, 1984, pp. 17-18 (Г).
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Уко ли ко, ми мо сва ке на де, Све ште ни Си нод не бу де хтео да при хва ти 
усло ве мо га пред ло га у са гла сно сти са од ред ба ма бо жан ских и све ште них 
ка но на, не го бу де ис тра ја вао, он да... сма трам се ду жним да као Пра во слав ни 
Ар хи је реј пре ки нем са ва ма сва ко ду хов но оп ште ње, да се не на ђем крив у 
стра шни дан Су да, као онај ко ји је пре зрео бо жан ске и све ште не ка но не... 
Че ка ћу до сле де ћег по не дељ ка, 13. овог ме се ца, ваш пи сме ни од го вор на овај 
пред лог.

Уко ли ко Све ти и Све ште ни Си нод не бу де при хва тио усло ве овог мо га 
пред ло га пре овог да ту ма, сма тра ћу ћу та ње од би ја њем мо га пред ло га и след-
стве но пре ки да ју ћи сва ку ве зу са Ва ма, од ре ди ћу свој да љи став”.465

18. сеп тем бра епи скоп Ма теј је пи сао ми тро по ли ту Гер ма ну: „Бу ду ћи 
да до да нас ни на шта од го ре по ме ну тог ни сам при мио од го вор и има ју ћи 
у ви ду 15. пра ви ло та ко зва ног Пр во дру гог Са бо ра, ко је гла си: 'Ко ји се због 
не ке је ре си осу ђе не од Све тих Са бо ра и Ота ца одва ја ју од оп ште ња са Пред-
се да ва ју ћим, јер он је рес јав но об ја вљу је и отво ре не гла ве у цр ква ма је учи, 
та кви не са мо да не под ле жу ка нон ској ка зни што су се огра ди ли пре си нод-
ске од лу ке од за јед ни це са та ко зва ним епи ско пом, не го ће се удо сто ји ти и 
ду жне ча сти са Пра во слав ни ма. Јер ни су осу ди ли епи ско пе, не го ла жи е пи-
ско пе и ла жи у чи те ље и ни су рас ко лом Је дин ство Цр кве на ру ши ли, не го су 
по хи та ли да од рас ко ла и по де ла Цр кву из ба ве' и бу ду ћи да сте у по след њем 
пи сму ко ји сте упу ти ли ви со ко пре по доб ном мо на ху Мар ку Ха ни о ти су са-
свим ја сно об ја ви ли да су тај не са вр ша ва не од но во ка лен да ра ца ва же ће и да 
има ју Бо жан ску бла го дат и да ће те на ста ви ти да одр жа ва те убу ду ће ду хов но 
оп ште ње са но ва тор ском рас кол нич ком цр квом Грч ке... За то од лу чу је мо: 1) 
да из ра зи мо нај ду бљу ту гу ва ма и сви ма ко ји вас сле де због ва шег не на да ног 
и нео че ки ва ног од сту па ња од ва ших пр во бит них ис по ве да ња и об ја ва; 2) да 
пре ки не мо са ва ма и сви ма ко ји вас сле де сва ко ду хов но оп ште ње, док Го спод 
Бог не ус хте да вас про све ти да се вра ти те на сво је пр во бит но Ис по ве да ње 
Ве ре и да чу ва те тач ност Све ште них Ка но на и Пре да ња Цр кве не сле де ћи 
та ко зва ну бла гост, ико но ми ју и снис хо ђе ње, да се не на ђем крив у стра шни 
дан Су да као онај ко ји је пре зрео бо жан ске и све ште не ка но не, на ву кав ши 
на се бе кле тве и ана те ме све тих и бо го но сних Ота ца на ших; 3) по вла чим све 
пот пи се ко је сам до да нас ста вио на ак та и оста ла до ку мен та на за се да њи ма 
Си но да са ва ма и та ко ђе мо лим да от ка же те мо је уче шће у но ви на ма Глас 
Пра во сла вља”.466

465 Fr. An drew Sid ni ev, Flo rin skij ras kol v Tser kvi IPKh Gret sii („Фло рин ски” рас кол у Цр кви ИПХ Грч-
ке); Monk Be nja min, op. cit., part 2, pp. 62-63.
466 Sid ni ev, op. cit; Monk Be nja min, op. cit., pp. 64-65.
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Би ло је чуд но што је Ма теј по ву као све пот пи се са свих про шлих од лу ка 
Си но да - ко је је не дво сми сле но при зна вао као пра во слав не... Још јед на уз не-
ми ру ју ћа ка рак те ри сти ка ове по сла ни це би ло је то ка ко је она би ла на пи са на: 
„бив шем Ми тро по ли ту Ди ми три јад ском Гер ма ну, до са да шњем пред сед ни ку 
Све тог Си но да”, као да је већ био сврг нут. Но, ко је из вео та кво свр га ва ње 
и на ка квом суд ском про це су? Ма теј се ни ка квом су ду не обра ћа, а он сам 
не мо же да су ди Гер ма ну у од су ству…467 Ве ро ват но је сма трао да по ми ња ње 
„ла жних епи ско па” у 15. ка но ну ко ји је на вео пред ста вља од го ва ра ју ћу осу-
ду.  Али ипак, он ниг де не до ка зу је да дво ји ца ми тро по ли та ис по ве да ју је рес. 
Је рес но во ка лен дар ства? Али ми тро по ли ти су је од ба ци ли.

У сва ком слу ча ју, ако су би ли оп ту же ни за је рес, тре ба ли су да бу ду по-
зва ни на суд, у саглас но сти са ка но ни ма. Али ипак Ма теј не го во ри о су ђе њу. 
Он их ни је мо гао осу ди ти у од су ству... Ка нон ски суд ски по сту пак зах те ва да 
епи скоп тре ба да бу де су ђен од стра не нај ма ње два на ест епи ско па, да тре ба да 
бу де по зван да из ло жи свој слу чај и да мо же би ти сврг нут у од су ству тек по што 
од ба ци да се по ја ви по сле три по зи ва од стра не дво ји це епи ско па. Ако канонска 
про це ду ра ни је мо гла да бу де ис пу ње ња у та ко ма лом Си но ду, у сва ком слу ча ју 
не ке оба ве зе пре ма ње му су си гур но мо ра ле би ле ис по што ва не...

Ма ло ка сни је, 9. сеп тем бра, дво ји ца ми тро по ли та, за бри ну ти због за бу-
не ко је је иза зва ла њи хо ва из ја ва, као да су устук ну ли, пи шу ћи: „У по гле ду 
де ло твор но сти или не де ло твор но сти Све тих Тај ни ко је са вр ша ва ју но во ка лен-
дар ци, ми оста је мо вер ни оно ме што смо об ја ви ли у ју ну 1935, да осве ћу ју ћа 
бла го дат Све тих Тај ни пре би ва и де лу је кроз оне цр кве не све ште но слу жи-
те ље ко ји се др же све ште ног пре да ња  и пра ви ла без уво ђе ња би ло ка квих 
но ви на, а не кроз оне ко ји су се уда љи ли од све ште них пра ви ла и оста ју под 
кле тва ма Ота ца”.468

Ово об ја шње ње, чи ни ло се, тре ба ло је да от кло ни опа сност од рас ко ла 
ме ђу ста ро ка лен дар ци ма – што је, на рав но, мо гло да за у ста ви умно жа ва ње 
пу те ва истин ске Пра во слав не Цр кве. Ме ђу тим, 17. ок то бра ми тро по лит 
Хри зо стом је пи сао ми тро по ли ту Гер ма ну: „Тре ба да иг но ри ше те ен ци кли ке 
eпископа Бре стен ског и Ки клад ског ко ји су от па ли, јер они су нас осу ди ли 
из ко ри сто љу бља, не мо гу ћи да тр пе на шу кри ти ку бе за ко них ру ко по ло же-
ња и оста лих њи хо вих пре сту па, па су ста ли на стра ну ста рог Управ ног 
са ве та Ма не си са и Гу на ри са, ко је су до ју че и са ми на зи ва ли про фи те ри ма 
и узур па то ри ма. Као из го вор за на шу осу ду, на шли су раз лог да смо од би ли 

467 Bis hop An drew, op. cit., pp. 68-74.
468 Me tro po li tan Cal li o pi us, Ta Pa tria, op. cit., p. 282.
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да до зво ли мо по нов но ми ро по ма зи ва ње де це, ко ја су кр ште на од но во ка-
лен дар ских све ште ни ка, што и за бра њу ју бо жан ски и све ште ни ка но ни, 
као и то што смо од би ли да но во ка лен дар ске Цр кве об ја ви мо је ре тич ким и 
рас кол нич ким, а њи хо ве тај не не ва же ћим. Но, глав ни раз лог њи хо ве осу де 
про ис ти че, за све тог Бре стен ског, из то га што смо га спре чи ли да ко ри сти 
на шу све ште ну бор бу за соп стве но бо га ће ње, а за све тог Ки клад ског из то га 
што смо му за бра ни ли да са вр ша ва бе за ко на ру ко по ло же ња је ре ја и ђа ко на, 
не ра ди слу жбе на шој све ште ној бор би, не го ра ди ства ра ња соп стве не пар ти је 
и пре у зи ма ња вођ ства над бор бом. Отев ши се узди са ве сти и стра ха Бож јег, 
обо ји ца при сту па ју из да ва њу ен ци кли ке истин ски пра во слав ним хри шћа ни-
ма и по ку ша ва ју да нас по мо ћу ла жи и мр ских кле ве та пред ста ве као на вод не 
де зер те ре и из дај ни ке бор бе, јер ни смо хте ли да, пре зи ру ћи бо жан стве не и 
све те ка но не, огла си мо Грч ку цр кву рас кол нич ком и ње не Тај не не ва же ћим, 
и да осу ди мо на ду хов ну смрт пет ми ли о на грч ке бра ће, ко ја чи стим ср цем 
сле де но ви ка лен дар и да до ђе мо та ко у су прот ност и пре ма оста лим пра во-
слав ним Цр ква ма Је ру са ли ма, Ан ти о хи је, Ру си је, Ср би је, итд, ко је не са мо 
да ни су пре ки ну ле цр кве но оп ште ње са но во ка лен дар ским Цр ква ма, не го 
и са слу жу ју са ње ним слу жи те љи ма. И то за то што но во ка лен дар ске Цр кве 
ни су огла ше не као рас кол нич ке од стра не Све пра во слав ног са бо ра, ко ји је ди-
ни има пра во по све ште ним ка но ни ма да их осу ди и огла си рас кол нич ким, 
ако не од сту пе од за блу де но вог ка лен да ра. Пра во да се по је дин ци и цр кве 
огла се рас кол нич ким бо жан стве ни и бо го но сни Оци Ва се љен ских Са бо ра 
ни су да ли ни ти по је ди ним љу ди ма, ни ти цр ква ма, не го Ва се љен ском са бо ру, 
ко ји из ра жа ва ка то ли чан ску Пра во слав ну Цр кву и чи је од лу ке се до но се по 
на дах ну ћу Све све то га Ду ха. Из тог раз ло га ми смо, по шту ју ћи ка но не и од-
ред бе Ва се љен ских Са бо ра, од би ли да огла си мо Грч ку цр кву рас кол нич ком и 
огра ни чи ли смо се са мо на пре ки да ње цр кве ног оп ште ња са Ар хи е пи ско пом 
атин ским и ње му јед но ми сле ним ар хи је ре ји ма, ка ко се не би смо по ка за ли 
за јед ни ча ри ма ка лен дар ске но во та ри је. И то смо учи ни ли у скла ду са 15. 
ка но ном Пр во дру гог Са бо ра, ко ји да је за пра во са мо да се пре ки не цр кве но 
оп ште ње са на ру ши о ци ма пре да ња и пре са бор ске од лу ке, а је ди но са бор 
про гла ша ва и по је дин це и цр кве рас кол нич ким, а њи хо ве Тај не без вред ним. 
Ово на ше од би ја ње, ко је се ина че за сни ва на ка но ни ма и апо стол ским уста-
но ва ма, на шли су као из го вор по ме ну ти епи ско пи, и на жа лост до шли до 
те тач ке мо рал ног па да и беш ча шћа, да ста вља ју ауто ри тет За јед ни це ИПХ 
под пред се да ва њем Ма не си са и Гу на ри са из над ауто ри те та нас, ко ји то ком 
35 го ди на ни шта дру го ни смо ра ди ли, осим што смо об ја вљи ва ли дог ма те 
Пра во сла вља и пра во упра вља ли сло вом бо жан ске исти не. Али глав ни 
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мо тив ко ји их је по вео да нас осу де је сте да се осло бо де сва ке кон тро ле од 
на ше стра не и да сло бод но и не ве што ис ко ри шћа ва ју на шу све ште ну бор бу, 
из го ва ра ју ћи се ли це мер ним бла го че шћем. За тврд њу да се ба ве де ма го ги јом 
и на ра чун бор бе ју ре сла ву и част, до каз је да су обо ји ца са ми узе ли ти ту ле 
ми тро по ли та, док смо им ми на хи ро то ни ји да ли ти ту ле епи ско па, што са мо 
аван ту ри сти и ин те лек ту ал но и ду шев но не ста бил ни мо гу бе стид но да учи-
не. Сра мот на лаж је та ко ђе и гла си на да је про то син ђел ис ту као (епи ско па) 
Ки клад ског на јед ном за се да њу Си но да, ко ји се већ два ме се ца ни је са стао 
због оп стру и ра ња епи ско па”.469

У пи сму епи ско пу Гер ма ну Ки клад ском од 9. но вем бра ми тро по лит Хри-
зо стом је опет по чео да до ка зу је ка ко је др жав на Грч ка цр ква по тен ци јал но, 
а не ак ту ал но рас кол нич ка и ли ше на бла го да ти Све тих Тај ни, и из ја вио је да 
ће она мо ћи да се на зо ве ак ту ел но рас кол нич ком и без бла го дат ном тек на 
осно ву од лу ке Ва се љен ског или Све пра во слав ног са бо ра.470 За пра во, из гле-
да да се ми тро по лит Хри зо стом на дао да ће та кав Све пра во слав ни Са бор 
уско ро би ти са зван.

У де цем бру он и ми тро по лит Гер ман пи са ли су ми ни стар ству ре ли ги ја 
пред ла жу ћи да се „Пред-Са бор” одр жи на Све тој го ри, са пред став ни ци ма 
ка ко ста ро ка лен да ра ца та ко и но во ка лен да ра ца, у на ме ри да се раз ре ши 
ка лен дар ско пи та ње. Ме ђу тим, ако из би ло ког раз ло га „Пред-Са бор” не ће 
би ти одр жан пре Пас хе, он да тре ба да се при ме ни кра љев ска од лу ка из 1923. 
о упо тре би ју ли јан ског ка лен да ра. Ако ово бу де при хва ће но, он да се дво ји ца 
ми тро по ли та сла жу да не ће вр ши ти ни ка кво но во по све ће ње или цр кве не 
рад ње пре Пас хе.471

Ме ђу тим, до 1940. се ис по ста ви ло да су се дво ји ца ми тро по ли та вра ти ла 
на стро жи став. Та ко су они 30. ав гу ста, за јед но са ми тро по ли том Хри зо сто-
мом За кинт ским, ко ји се вра тио ста ро ка лен дар ци ма, у ен ци кли ци бр. 1844 
из ја ви ли: „Што се ти че ва лид но сти или не ва лид но сти све тих тај ни вр ше-
них од стра не но во ка лен да ра ца, ми оста је мо на све му што смо из ја ви ли 
ју на 1935, у ве зи са тим да осве ћу ју ћа бла го дат Све тих тај ни, по уче њу ду ха 
бо жан ских и све тих ка но на, и на шем ми шље њу, пре би ва и де лу је са мо кроз 
оне цр кве не све ште но слу жи те ље ко ји се др же све ште ног пре да ње и ка но на 
Пра во слав не Цр кве, без уво ђе ња би ло ка квих но ви на, а не кроз оне ко ји су 
се одво ји ли од све ште ног пре да ња и пре кр ши ли бо жан стве не и све те ка но не, 
и ко ји су, сход но то ме, под кле тва ма све тих ота ца. По пра ви лу пре ма ко ме 

469 Sid ni ev, op. cit; Monk Be nja min, op. cit., pp. 65-67.
470 Ka ra mit sos, op. cit., pp. 123-35.
471 Sid ni ev, op. cit; Monk Be nja min, op. cit., pp. 68-70.
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но во ка лен да рац тре ба да бу де при мљен у на шу Ста ро ка лен дар ску Цр кву, он 
тре ба на ма, је рар си ма ко ји ма је ди ни ма при па да да од ре ди мо на чин ње го вог 
при ма ња, кроз мол бу да об ја ви сво ју све ту на ме ру, па да бу де при мљен или 
кроз пи сме ну из ја ву, као што су Пр ви Ва се љен ски Са бор (осми ка нон) и ра на 
Цр ква при ма ли је ре ти ке и рас кол ни ке по цр кве ној ико но ми ји, или пак кроз 
дру го ми ро по ма за ње, у са гла но сти са пе тим ка но ном Ше стог Ва се љен ског 
Са бо ра. С об зи ром на чи ње ни цу да смо ми, епи ско пи, као пред став ни ци 
Цр кве, ком пе тент ни да бу де мо ри зни ца бла го да ти, по три де сет де ве том апо-
стол ском пра ви лу ко је та ко од ре ђу је, све ште ни ци и ђа ко ни не мо гу ни шта 
чи ни ти без во ље епи ско па. Јер људ ске ду ше су по ве ре не њи ма и они ће да ти 
од го вор за њих.472

РПЦЗ и грч ки ста ро ка лен дар ци
Ка кав је био став Ру ске Пра во слав не Цр кве – За гра нич не (РПЦЗ) пре-

ма грч ким ста ро ка лен дар ци ма? Као што смо ви де ли, Ру ска Цр ква је у свим 
сво јим ју рис дик ци ја ма оста ла на ста ром ка лен да ру, а у одво је ним де ло ви ма 
бив шег Ру ског цар ства ко ји су до шли под ути цај но во ка лен да ра ца, као што су 
Ва ла ам и Бе са ра би ја, Ру си су пру жа ли јак от пор из ме ни ка лен да ра. РПЦЗ је 
ту из ме ну осу ди ла, а ми тро по лит Ана ста си је је, као што смо ви де ли, слу жио 
за јед но са во ђом ру мун ских ста ро ка лен да ра ца, је ро мо на хом Гли ке ри јем.

Ипак, пр во је рарх РПЦЗ ми тро по лит Ан то ни је (Хра по виц ки) при хва-
тио је мно го нео д ре ђе ни ји став. Го ди не 1926, пи шу ћи ру ском све то гор ском 
је рос хи мо на ху Те о до си ју Ка руљ ском473, он је од био да пре ки не оп ште ње са 
но во ка лен дар ци ма из Кон стан ти но пољ ске и Грч ке Цр кве: „Ва ма је по зна то 
13, 14. и 15. пра ви ло Дво крат ног Са бо ра, у ко ме се го во ри о одва ја њу од епи-
ско па и па три јар ха по сле ње го ве са бор ске осу де. А за тим ту је ка нон (15.) 
ко ји го во ри да кли рик за слу жу је не осу ду не го на гра ду ако пре ки не ве зе са 
њим (је ре ти ком) због је ре си осу ђе не од стра не све тих са бо ра или ота ца…, 
а осим то га и 'ка да он (тј. пр во је рарх) јав но про по ве да је рес и отво ре но учи 
о њој у Цр кви'. Али то, сла ва Бо гу, ни п(атри јарх) Ва си ли је (III Кон стан ти но-
пољ ски), ни (ар хи е пи скоп) Хри зо стом (Атин ски) још ни су учи ни ли. Са дру ге 
стра не, они ин си сти ра ју на очу ва њу ста ре Пас ха ли је, јер јер је са мо она, а не 
Ју ли јан ски ка лен дар као та кав, би ла за шти ће на са бор ским пра ви ли ма. Исти-

472 Bis hop Mat thew of Brest he na, epi stle of Sep tem ber 21, 1944; у: Monk Be nja min, Le to pis' Tser kovnykh 
Sobytij (1939-1949) (Chro nic le of Church Events (1939-1949)), part 3,           http://www.zlatoust.ws/letopis3.htm, 
pp. 1 0- 11 (Р).
473  Види: „ Sta rets Feodosij Karul'skij Svyatogorets”, R uss kij  Pa lomni k,  B  23 , 200 1,  pp. 15-4 3. 
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на, П(атри јарх ва се љен ски) Је ре ми ја у XV (та чан по да так: XVI) ве ку и ње гов 
на след ник у XVI II ве ку ана те ми са ли су (Гри го ри јан ски) ка лен дар као та кав, 
али то се 1) ти че са мо њи хо вих са вре ме ни ка, и 2) не мо же се про ши ри ти на 
оне ко ји се пла ше да пре ки ну оп ште ње са њим (тј. са но во ка лен дар ци ма), 
че му под ле жу са мо они ко ји су се огре ши ли о ка нон ску пас ха ли ју. По ред то-
га у сва ком слу ча ју тре ба да се при ме ти ка ко је глав на иде ја у ве зи са да ном 
Вас кр са, то да тре ба да га про сла вља ју сви пра во слав ни хри шћа ни у све ту 
јед ног истог да на. Исти на, мо ја бра ћа и ја лич но уоп ште не ма мо сим па ти је 
пре ма но вом ка лен да ру и мо дер ни зму, али пре кли ње мо све то гор ске оце да 
не пре на гљу ју са пи са њем пи са ма (Рим. 14). Не жа ло сти те се због на ше спрем-
но сти да иде мо на К(он стан ти но пољ ски) Са бор. На рав но, Са бо ра не ће ни 
би ти, али ако га бу де, и ако оде мо та мо, као што је све ти Фла ви јан оти шао 
на раз бој нич ки саб(ор), он да ће мо сва ка ко чу ва ти ве ру, а от пад ни ке пре да ти 
ана те ми. Али све док ни је из го во ре на по след ња реч, све док чи та ва Цр ква 
на ва се љен ском са бо ру не по но ви кле тве па три јар ха Је ре ми је, ми мо ра мо 
одр жа ти оп ште ње, ка ко са ми не би смо би ли ли ше ни спа се ња и, оце ђу ју ћи 
ко мар ца, ка ми лу про жди ра ли…”474

У дру гом пи сму он је до пу стио да је акри ви ја на стра ни оца Те о до си ја, 
али је за го ва рао ико но ми ју: „Уза луд но је то што му чи те сво ју са вест не до у-
ми ца ма у ве зи са тим да ли да и да ље бу де те у оп ште њу са Кон стан ти но пољ-
ском па три јар ши јом. Оста ви те ту ствар су ду је ра ра ха, а док се то не до го ди 
оста ни те у оп ште њу…”475

Ме ђу тим ре чи Са бо ра из XVI ве ка ко ји је ана те ми сао но ви ка лен дар не 
по др жа ва ју ин тер пре та ци ју ми тро по ли та Ан то ни ја: „Ко год не пра ти оби ча-
је Цр кве,… не го же ли да пра ти Гри го ри јан ску пас ха ли ју и ка лен дар… не ка 
бу де ана те ма”. Овде да кле не ма ни ре чи о то ме да се ана те ма од но си са мо 
на ге не ра ци ју оних ко ји су ана те му ба ци ли. Уоп ште, ана те ма, као из раз не-
про ме њи ве Бо жи је од лу ке у по гле ду не че га што пред ста вља веч ну по гре шку, 
ну жно је при ме њи ва, ако је ис прав но и ка нон ски до не та, на сва ком ме сту 
и за сва вре ме на.

Дру га чи је ми шље ње од ми тро по ли та Ан то ни ја из ра зио је дру ги члан 
Си но да РПЦЗ, ар хи е пи скоп Те о фан Пол тав ски и Пе ре слав ски.476 Исте 1926. 
го ди не он је пи сао:

474  Pis 'ma Blaz hen nej shago Mitropolita Antonia (Khra pov its kag o), J ord an vi lle,  19 88, p. 19 5. 
475  Pis 'ma Blazhennejshago Mitropo li t a  Antonia   (Khrapov itska go) , op.  cit., p . 197. 
476 А рхиеписко п Теоф ан  ( бивши ду хо вн ик руске  Цар ск е  породи це )  у многим  питањима се  разилаз-
ио  са м итрополи то м Анто нијем –  н ека  од њ их,  п оп ут ко нт ро верзно г схватања  до гме о и ску пљењу 
ми тр ополит а А нтониј а, била с у од великог д ог матског зн ач ај а. Кон ач но, када  с е уве р ио да су  у  Синоду 
РП ЦЗ појави ла  „издаја”,  вл адика Теофан се  по вукао да живи  као пуст иња к у Франц ус кој, г де  се  упок-
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Пи та ње: Зар па сти ри Пра во слав не Цр кве ни су до не ли на ро чи ти суд 
по пи та њу ка лен да ра?

Од го вор: Је су, мно го пу та, у ве зи са уво ђе њем но вог Рим ског ка лен да ра, 
и то ка ко на при ват ним ску по ви ма, та ко и на са бо ри ма.

Ево до ка за за то. Нај пре, Ва се љен ски па три јарх Је ре ми ја II ко ји је жи вео 
упра во у вре ме рим ске ка лен дар ске ре фор ме, од мах је, го ди не 1582, за јед но са 
сво јим Си но дом, осу дио но ви рим ски си стем ра чу на ња вре ме на као си стем 
ко ји ни је у скла ду са Пре да њем Цр кве. Сле де ће го ди не (1583), он је са звао 
цр кве ни са бор уз уче шће па три јар ха Сил ве стра Алек сан дриј ског и Со фро-
ни ја VI Је ру са лим ског. Овај Са бор је об ја вио да Гри го ри јан ски ка лен дар ни је 
у скла ду са ка но ни ма Ва се љен ске Цр кве и са од лу ком Пр вог Ва се љен ског 
са бо ра о на чи ну из ра чу на ва ња да на све те Пас хе.

Ме ђу де ли ма овог са бо ра по ја вљу ју се: са бор ски То мос, ко ји осу ђу је 
по гре шност и не при хва тљи вост рим ског ка лен да ра за Пра во слав ни Цр кву, 
и ка нон ска Од лу ка Са бо ра – Си ги ли он од 20. но вем бра 1583. У овом Си ги ли-
о ну сва тро ји ца го ре по ме ну тих па три ја ра ха са сво јим Си но ди ма по зи ва ју 
пра во слав не да се чвр сто и од луч но, све до про ли ва ња сво је кр ви, др же пра-
во слав ног ка лен да ра и ју ли јан ске пас ха ли је, пре те ћи они ма ко ји ово пре сту пе 
ана те мом, од се ца њем од Цр кве Хри сто ве и са бра ња вер них…  

У на ред ним ве ко ви ма, XVII, XVI II и XIX, чи тав низ Ва се љен ских па три ја-
ра ха из ра жа вао се из ри чи то про тив Гри го ри јан ског ка лен да ра, оце њу ју ћи га 
у ду ху са бор ске од лу ке па три ја ра ха Је ре ми је II и са ве ту ју ћи пра во слав ни ма 
да га се чу ва ју…”

Пи та ње: Да ли је уво ђе ње но вог ка лен да ра пи та ње од ве ли ке или од 
ма ле ва жно сти? 

Од го вор: Од ве о ма ве ли ке, на ро чи то у ве зи са пас ха ли јом – реч је о крај-
њем по ре ме ћа ју и цр кве ном рас ко лу, ко ји љу де одва ја од оп ште ња и је дин ства 
са чи та вом Цр квом Хри сто вом, ли ша ва их бла го да ти Ду ха Све то га, на ру ша ва 
дог му о је дин ству Цр кве и, по пут Ари ја, це па не ши ве ни хи тон Хри стов, то 
јест по сву да раз два ја пра во слав не, ли ша ва ју ћи их јед но ми сли ја, пре ки да ју-
ћи ве зу са све ште ним Пре да њем Цр кве и чи не ћи да они пад ну под са бор ску 
осу ду због пре зи ра ња Пре да ња…

ојио 1 940 . М ноги  га сматрају за н ај већег  богос лова Руске  Заграничн е Ц ркве, а ко  не и  чи таве  Руске 
Цр кве у XX век у.  З а податк е о његовом живо ту  в ид и: Sch em a- Monk E pip ha nius (Cher no v), Vie de  Mo-
n s eigneur  Th e ophane,  A rcheveque de Pol tava et de Pereiasl av, Lavardac: Monas te ry of St . Mi chael,  198 8 (Ф); 
R ichard Betts a nd Vyacheslav Marchenk o, Dukhov nik  Tsarsk oj Sem 'i ,  Moscow,  19 94 (Р) .  На срп ско м: „Дух-
овник  Цар ске Пород ице – Свет ит ељ Т еофан  Пол тавски,  Н ови За т ворник”, Центар за Пр а вослав не 
пр едањ ске сту диј е, Београ д, 2006 и:  С в. Теофан  Н ов и Затв ор ник Полтавски,  „Хрис тос - н аш  ж ивот”, 
Св етигор а,  Це ти ње, 2001.  
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Пи та ње: Ка ко пра во слав ни, сход но ка но ни ма, тре ба да се од но се пре ма 
но во ка лен дар ским рас кол ни ци ма?

Од го вор: Не тре ба са њи ма да има ју мо ли тве но оп ште ње, чак и пре него 
што их са бор но осу де…

Пи та ње: Ка кву ка зну пре ма цр кве ним ка но ни ма за слу жу ју они ко ји се 
мо ле за јед но са но во ка лен дар ским рас кол ни ци ма?

Од го вор: Исту осу ду као и они...”477

477 Archbis hop Th  eop hanes, Kratkie ka non iches ki ye  suz hdenia  o letoschis le nii, у : V.  K.,  R usskaia Zaru bezh-
naia Tserkov' na Steziakh Otstup ni ch estva, St.  Petersb urg, 199 9, pp.  29-30 (Р).
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5. РУ СИ ЈА:
ОД ХИ ТЛЕ РА ДО БРЕ ЖЊЕ ВА

(1939-1970)

Да је на род Мој по слу шао Ме не,
да је Изра иљ хо дио пу те ви ма Мо јим,

до ни шта ви ла бих не при ја те ље њи хо ве по ни зио,
и на тла чи те ље њи хо ве ста вио бих ру ку Мо ју.

Пс. 80,14-15

Од сре ди не три де се тих го ди на по ста ло је при мет но из ве сно по пу шта ње 
у бе со муч ној агре си ји ате и ста на Ру си ју, ко ја је до Ве ли ке Чист ке 1937-38. 
до не ла не ви ђе но мно го му че ни ка. Устав из 1936. вра тио је све штен ству и 
чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца јед на ка „пра ва” са оста лим ста нов ни штвом, 
та ко да је, на при мер, по сле пет го ди на „про дук тив ног и дру штве но ко ри сног 
ра да”, бив ши све ште ник мо гао да до би је пра во гла са, ма да је то на рав но за ви-
си ло још и од ло јал но сти по ка за не пре ма ре жи му. Го ди не 1937. По лит би ро 
је ипак на ре дио по ди за ње „свих по ре за за све ште ни ке и осо бе ко је има ју 
не за слу же не при хо де”, док су цр кве и ма на сти ри би ли опо ре зо ва ни још и у 
на ту ри – пше ни ци, кром пи ру – као да су у пи та њу при ват не фар ме.478 

Го ње ње у Пољ ској
Ова кви уступ ци мо гли су би ти по ве за ни са очи глед ним не у спе хом ан-

ти ре ли ги о зне кам па ње ко ја је тре ба ло у пот пу но сти да уни шти ве ру у Бо га: 
по пис ста нов ни штва из 1937. го ди не уста но вио је да су јед на тре ћи на град-
ског и две тре ћи не се о ског ста нов ни штва и да ље би ли спрем ни да се из ја сне 
као ве ру ју ћи. Уступ ци су мо гли би ти иза зва ни и ја ча њем Хи тле ро вог на ци-
о нал-со ци ја ли зма, што је под ста кло Ста љи на, ко ји је Хи тле ра ина че ве о ма 
по што вао, да до пу сти ма ло ви ше на ци о на ли зма и у сво ме „со ци ја ли зму у 
јед ној зе мљи”. У сва ком слу ча ју, пр во ре ал но олак ша ње да то не то ли ко ре ли-
ги ји уоп ште, ко ли ко Мо сков ској па три јар ши ји, би ло је по ве за но са пак том 
Хи тлер-Ста љин из 1939. и до га ђа ји ма ко ји су усле ди ли.
478 Volkogonov, D. Le nin, London:  Harper Col lin s, 199 4,  p.  38 6.
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Та ко Алек се јев и Ста вру пи шу: „Со вјет ском Са ве зу (у скла ду са пак том) 
при па ли су зна чај ни де ло ви За пад не Укра ји не и Бе ло ру си је, а уско ро за тим 
и три при бал тич ке ре пу бли ке – Ли тва ни ја, Ле то ни ја и Есто ни ја. Са мо из 
бив ше Пољ ске у Со вјет ски Са вез пре шла је те ри то ри ја са ви ше од че ти ри 
ми ли о на ста нов ни ка, 1200 пра во слав них цр ка ва, бо го сло ви јом у гра ду Кре-
мен цу и че тво ри цом епи ско па. Ово је од мах удво стру чи ло број ак тив них 
епи ско па Мо сков ске па три јар ши је, по ве ћа ло је број отво ре них цр ка ва до 
при бли жно 40% и по но во отво ри ло пи та ње од но са вла сти пре ма ре ли ги о-
зном обра зо ва њу.

Со вјет ске по гра нич не обла сти обич но су би ле на ро чи то па жљи во ко му-
ни зи ра не. Цр кве су за тва ра не. Ка да је део Пољ ске по стао со вјет ска те ри то ри ја 
и по гра нич на област, со вјет ска власт је би ла при ну ђе на да пре и спи та сво ју 
уоби ча је ну по ли ти ку. Би ло је пре ви ше ри зич но по кре та ти ма сов не ре ли ги о-
зне про го не и иза зи ва ти не за до вољ ство ста нов ни штва у при су ству не мач ке 
ар ми је са дру ге стра не гра ни це. Мо ра се узе ти у об зир и чи ње ни ца ко ја је у 
том тре нут ку би ла по вољ на за со вјет ску власт, да је Пра во слав на Цр ква би ла 
из ло же на дис кри ми на ци ји пољ ских вла сти. Пред по че так Дру гог Свет ског 
ра та По ља ци су за тво ри ли сто ти не пра во слав них цр ка ва на сво јој те ри то ри-
ји, на осно ву то га што је ру ска цар ска власт 1875. го ди не вра ти ла те цр кве 
из уни је у Пра во сла вље. Пољ ска власт је по вра так уни ја та у Пра во сла вље 
сма тра ла за акт на си ља, а са ма је, са сво је стра не, оно што је сма тра ла за пра-
вед но вра ћа ла по мо ћу на си ља, ко је је, уз гред да ка же мо, иза зи ва ло про те сте 
чак и од стра не ка то лич ке и уни јат ске цр кве.

Ре зул та ти ових ме ра пољ ске вла де би ли су та кви, да је на при мер у холм-
ској обла сти од 393 пра во слав не цр кве ко је су по сто ја ле 1914, до 1938. оста ло 
227, 1939. – 176, а на по чет ку ра та – све га 53. На ро чи то је уз не ми ру ју ће би ло 
то, што је од згра да од у зе тих пра во слав ни ма јед но став но би ло ра зо ре но 
130 цр ка ва, 10 мо ли тве них до мо ва и два ма на сти ра. На рав но, ова кве ме ре 
су иза зи ва ле не за до вољ ство пра во слав них ста нов ни ка Пољ ске, ства ра ју ћи 
по год но тло за ко му ни стич ку про па ган ду и по раст сим па ти ја пре ма Со вјет-
ском Са ве зу. У та квим усло ви ма со вјет ској вла ди је 1939. би ло при лич но 
те шко да  од мах за поч не са ве ли ким про го ни ма и за тва ра њем пра во слав-
них хра мо ва ко је По ља ци још ни су за тво ри ли. Ово је зах те ва ло опре зни ју 
по ли ти ку – пот чи ња ва ње пра во слав не је рар хи је и пра во слав них па ро хи ја 
бив ше Пољ ске Мо сков ској па три јар ши ји ко ју је власт до бро кон тро ли са ла. 
Дру га чи је ре че но, то је био пр ви слу чај ка да је со вјет ска власт ис ко ри сти ла 
Мо сков ску па три јар ши ју за ши ре ње сво га ути ца ја на по но во до би је не те ри то-
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ри је. За то Ста љи ну у то вре ме ни је ишло на ру ку пот пу но гу ше ње Мо сков ске 
па три јар ши је”.479 

Ипак, ву ку је те шко да ду го глу ми ов цу; ка да му је од го ва ра ло, Ста љин је 
при вре ме но глу мио за штит ни ка Пра во сла вља пред ка то ли ци змом, али убр зо 
се све вра ти ло на сво је ме сто. Та ко је сва цр кве на имо ви на на но во о ку пи ра ним 
те ри то ри ја ма на ци о на ли зо ва на у ок то бру 1939; све штен ству су на мет ну ти те-
шки по ре зи, Кре ме нец ка бо го сло ви ја је за тво ре на, а Ар хи е пи скоп кре ме нец ки 
Алек си је (Гро мад ски) био је ухап шен. До ју на 1941. 53 све ште ни ка су ухап ше на, 
од ко јих је 37 не ста ло, а 6 стре ља но; и број мо на ха чу ве не По ча јев ске Ла вре са 
300 све ден је на 80. Два со вјет ска мо на ха до ве де на су да над гле да ју да ли су они 
ко ји су оста ли у Ла ври ло јал ни со вјет ској вла сти. Ар хи е пи скоп Пан те леј мон 
(Ро жњев ски), бив ши Пин ски, ко ји је од био да при хва ти да ри ва ње ауто ке фал но-
сти Пољ ској Цр кви од стра не Кон стан ти но по ља 1924. го ди не, у ок то бру 1939. 
по ста вљен је за ег зар ха За пад не Укра ји не и Бе ло ру си је. Али у ју лу 1940. по сла ли 
су га „у пен зи ју” у Жи ро виц ки ма на стир, а на ње го во ме сто из Мо скве је по слат 
Ар хи е пи скоп нов го род ски Ни ко лај (Ја ру ше вич), ко ји је та мо остао све док ни је 
био при ну ђен да се по ву че на траг за Мо скву пред на ле том не мач ких сна га.

Ста љин и бал тич ке Пра во слав не Цр кве
Го ди не 1939. Мо сков ска па три јар ши ја по сла ла је Ар хи е пи ско па дми тров-

ског Сер ги ја (Вос кре сен ског) у Ри гу као па три јар шиј ског ег зар ха у оку пи ра-
ним бал тич ким др жа ва ма. Го ди не 1940. он је у са став па три јар ши је при мио 
Цр кве Ле то ни је и Есто ни је ко ји ма је ра ни је би ла да ро ва на ауто ке фал ност 
од стра не Кон стан ти но по ља. За тим је у мар ту 1941. пре у зео кон тро лу и над 
вил ну ском ка те дром и Ли тва ни јом.

„Власт над но вим епар хи ја ма – пи ше Вол ко го нов – би ла је на рав но ус по-
ста вље на по мо ћу тај них слу жби. Као илу стра ци ја овог про це са не ка по слу-
жи сле де ћи из ве штај ко ји је Ста љин при мио у мар ту 1941. од Б. Мер ку ло ва, 
На род ног ко ме са ра за др жав ну без бед ност СССР-а: 

'На те ри то ри ја ма Ли тван ске, Ле тон ске и Естон ске ре пу бли ке при сут не 
су ауто ке фал не (ауто ном не) пра во слав не цр кве, ко ји ма на че лу сто је ло кал ни 
ми тро по ли ти, по слу шни на ме ште ни ци бур жо а ских вла да.

У Ле тон ској ССР по сто ји 175.000 пра во слав них па ро хи ја на. Ан ти со-
вјет ски еле мен ти, бив ши чла но ви фа ши стич ке ор га ни за ци је 'Пер ка ни руст', 
гру пи са ни су око гла ве Си но да, Ав гу сти на.

479 V.  I. Alexeye v,  F .  Sta vrou, „R us skaia  Pr av oslavnaia  Tserko v' n a O kkupirovannoj Nemtsami Territorii”, 
Russkoe Vo zr oz hdenie, 1980 (IV), no. 12, pp. 122-124  ( Р).
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У Естон ској ССР има око 40.000 пра во слав них. Упра ви тељ епар хи је је 
умро. Ар хи е пи скоп Те о до си је Те о до си јев, ко ји пред во ди ан ти со вјет ску гру пу 
цр кве них љу ди, по ку ша ва да при гра би по сао.

НКВД је при пре мио сле де ће ме ре:
Пре ко аге на та НКВД тра жи ће мо од Мо сков ске па три јар ши је да из да 

ре зо лу ци ју о пот чи ња ва њу пра во слав них цр ка ва Ле то ни је, Есто ни је и Ли-
тва ни је њој, ко ри сте ћи де кла ра ци је на ло кал ном ни воу и еви ден ти ра ју ћи 
све штен ство и вер ни ке ко ји се за то мо гу упо тре би ти.

До од лу ке Мо сков ске па три јар ши је ми тре ба за ар хи је ре ја да по ста ви мо 
ар хи е пи ско па Ди ми три ја Ни ко ла је ви ча Вос кре сен ског (аген та НКГБ СССР-
а), ко ри сте ћи га у свр ху од го ва ра ју ћих зах те ва ло кал ном све штен ству ко је 
тре ба при до би ти за Мо сков ску па три јар ши ју'”.480 

Из не на ђу ју ће је ка ко Мер ку лов ов де отво ре но го во ри о ко ри шће њу Мо-
сков ске па три јар ши је у чи сто по ли тич ке свр хе. Име „Ар хи е пи скоп Ди ми три-
је Вос кре сен ски” је ве ро ват но гре шка – уме сто „Ар хи е пи скоп дми тров ски 
Сер ги је (Вос кре сен ски)”. Чи ње ни ца да је он био агент НКГБ по свој при ли ци 
зна чи да су и три ње го ва при ја те ља ми тро по ли та ко ји су још би ли на сло бо ди 
– Сер ги је (Стра го род ски), Ни ко лај и Алек си је – та ко ђе би ли аген ти.481

То та ко ђе по ка зу је, ка ко пи ше Вол ко го нов, „оправ да ност Ле њи но ве са-
мо у ве ре не тврд ње да је 'на ша по бе да над кли ром пот пу но оси гу ра на'. За и ста, 
по бе да је би ла та ко пот пу на, да чак ни Ста љин и ње го ви дру го ви по не кад ни-
су зна ли да ли је не ко све ште ник или агент НГКБ у ман ти ји. И док се гла сно 
хва ли сао сло бо дом са ве сти и оп шир но ци ти рао Ле њи но ве ли це мер не члан ке 
о то ме ка ко се ху ма но со ци ја ли зам од но си пре ма ре ли ги ји, бољ ше вич ки ре-
жим је, кроз ши ро ко рас про стра ње ну упо тре бу на си ља, оби та ва ли ште ду ха 
и ве ре пре тво рио у иде о ло шко-по ли циј ски бр лог”.482

Ипак, успе шна со вјет ска ин ва зи ја на Ис точ ну Пољ ску и бал тич ке др жа-
ве, и ма ње успе шна ин ва зи ја на Фин ску, уско ро су би ле осу је ће не. Два де сет 
дру гог ју на 1941, на пра зник Свих Све тих Ру си је, на ци сти су из вр ши ли ин-
ва зи ју на Ру си ју.

480 Volkogonov , o p.  cit.,  pp.  38 5- 386.
481 Да је  Н иколај  б ио аген т  пот врђује  та јн о Бер ијин о п исмо уп ућено Стаљину и објављен о у часопи-
су  М осковскаиа Пр авд а (12 март, 1996), у ком е  је  предло же н о  „да под  за штит ом НКВД,  а гент Б.  Д. 
Јар ушеви ч,  ар хи епископ Лењинградске  епарх иј е,  с тв ори т ајну р ез иденц ију з а Н КВД СС СР -а, рад и 
орг ан изовања  р ада  агенат а међу  црквеним  људима” . В ид и такође:  Pr o top riest M ichael Ar dov , „Rus sk ij 
Intelligent v  Ar khiere jsk om Sane”, Tserkovnie Novos ti ,  N 1 (77), January-February,  199 9, p. 8 (Р).
482  Volkogo nov, op.  cit., p. 3 86.



263

Не мач ка оку па ци ја Ру си је
На ци сти су углав ном до че ка ни са оду ше вље њем и ра до шћу. Сол же њи-

цин пи ше: „Ли тва ни ја, Ле то ни ја и Есто ни ја при ре ди ле су Нем ци ма све ча ни 
до чек. Бе ло ру си ја, За пад на Укра ји на и пр ве оку пи ра не ру ске те ри то ри је сле-
ди ле су њи хов при мер. Али, рас по ло же ње на ро да нај о чи глед ни је је по ка за ла 
Цр ве на Ар ми ја: пред очи ма чи та вог све та она се по вла чи ла дуж свих 2.000 
ки ло ме та ра фрон та, пе шке, али истом бр зи ном као мо то ри зо ва не је ди ни це. 
Ни шта не мо же би ти убе дљи ви је од оно га што су ти љу ди, вој ни ци у ли цу 
сво јих нај бо љих пред став ни ка, де мон стри ра ли соп стве ним но га ма. Број ча на 
пред ност би ла је на стра ни Цр ве не Ар ми је. Она је има ла из у зет ну ар ти ље-
ри ју и ја ке тен ков ске је ди ни це – ко је су се до ду ше кре та ле уна траг – али је 
ипак до жи ве ла не у по ре ди ви по раз, ка квом не ма пре се да на у ана ли ма ру ске 
и свет ске исто ри је. У пр вих не ко ли ко ме се ци око три ми ли о на офи ци ра и 
вој ни ка па ло је у не при ја тељ ске ру ке!

Ето ка ко је из гле да ло рас по ло же ње на ро да – на ро да ко ји је пре жи вео 
24 го ди не ко му ни зма и оних ко ји су пре жи ве ли тек јед ну го ди ну. Пот пу но 
је при род но да је сва ки на род за ин те ре со ван пре све га за соп стве ни на ци о-
нал ни за да так – осло бо ђе ње од ко му ни зма, а не ре ша ва ње не ких европ ских 
про бле ма”.483

Уз до пу ште ње Не ма ца цр кве су отва ра не сву да. Чак и у пот пу но со вје-
ти зо ва ним обла сти ма, као што су Псков и Ис точ на Укра ји на, 95% ста нов ни-
штва је (пре ма не мач ким из ве шта ји ма) на гр ну ло у по но во отво ре не цр кве. 
То зна чи да је Пра во сла вље по ста ло ва жан по ли тич ки фак тор ко ји ни Нем ци 
ни со вје ти ни су мо гли да иг но ри шу.

Ову не мач ку ин ва зи ју пред ска зао је ста рац Ари сто кле још у ав гу сту 
1918. го ди не. Он је ма ту шки Вар ва ри (Цвет ко вој) го во рио: „Чу ћеш и ти за 
тај рат у оној зе мљи у ко јој у то вре ме бу деш жи ве ла, чу ћеш да Нем ци звец-
ка ју сво јим са бља ма на ру ским гра ни ца ма… Са мо, не ра дуј се још. Мно ги 
Ру си ће по ми сли ти да ће Нем ци да спа су Ру си ју од бољ ше вич ке вла сти, али 
не ће би ти та ко. Исти на, Нем ци ће ући у Ру си ју и мно го шта ће учи ни ти, али 
они ће оти ћи, по што још не ће на ста ти вре ме спа се ња. То ће би ти ка сни је, 
ка сни је… Нем ци ће сво ју ка зну под не ти у соп стве ној зе мљи. Она ће би ти 
по де ље на…”484

Ре ли ги о зним пре по ро дом ко ји је омо гу ћи ла не мач ка ин ва зи ја са мо је де-
ли мич но упра вља ла Мо сков ска па три јар ши ја. Чак и у бал тич ким др жа ва ма, 

483 Solzhenitsyn, Th e Mortal D an ge r, Londo n: Th e B odley  Head, 1980, pp.  3 9-40 .
484 Цит ир ано у : Fomin, Rossia pered Vtory m Prishestviem, Sergiev Po sa d, 1993 ,  p. 237 (Р ).
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где је ње на кон тро ла би ла нај ја ча, па три јар шиј ски ег зарх ми тро по лит Сер ги је 
(Вос кре сен ски), ко ји је од био да бу де ева ку и сан са Цр ве ном ар ми јом, при знао 
је сна гу под зем ног Пра во сла вља – ма да га је он по гре шно пред ста вљао пре 
као иле гал ни део па три јар ши је, не го као пот пу но одво је ну цр кве ну ор га ни за-
ци ју. Та ко је 1941. го ди не он упу тио ме мо ран дум не мач ким вла сти ма у ко ме 
је ре че но: „Тре ба да се зна, да би рас пу шта ње зва нич но при зна те па три јар-
шиј ске упра ве не из бе жно ожи ве ло тај ну упра ву, над ко јом би по ли циј ски 
над зор био оте жан. У Ру си ји уоп ште, био је вр ло ак ти ван тај ни ре ли ги о зни 
жи вот – тај ни све ште ни ци и мо на си, ка та комб ни хра мо ви и бо го слу же ња, 
кр ште ња, ис по ве сти, при че шће, бра ко ви, тај ни бо го слов ски кур се ви, тај но 
чу ва ње бо го слу жбе них пред ме та, ико на, бо го слу жбе них књи га, тај ни од но си 
из ме ђу оп шти на, епар хи ја и па три јар шиј ске упра ве. Да би би ла уни ште на и 
ка та комб на па три јар ши ја, тре ба ло би ка зни ти и све епи ско пе, ме ђу њи ма и 
тај не, ко ји би у слу ча ју ну жде не сум њи во би ли по све ће ни. И ако би сте за ми-
сли ли не мо гу ће - да вам по ђе за ру ком да са свим уни шти те чи та ву цр кве ну 
ор га ни за ци ју, ве ра би ипак оп ста ла, и ате и зам не би на пре до вао ни ко ра ка. 
Со вјет ска вла да је то схва ти ла и до шла је до за кључ ка да је бо ље да до пу сти 
по сто ја ње па три јар шиј ске упра ве”.485 

Па три јар шиј ски ег зарх је бла го сло вио фор ми ра ње „Пра во слав не ми си је 
у осло бо ђе ним обла сти ма Ру си је”, по зна те и као „Псков ска пра во слав на ми-
си ја”, чи ји је зва нич ни циљ био об но ва цр кве ног жи во та, „ко ји је уни шти ла 
со вјет ска власт”. Ова ми си ја је у сво јој ју рис дик ци ји има ла де ло ве ле њин-
град ске и ка ли њин ске обла сти, а та ко ђе и псков ску и нов го род ску област, са 
пре ко два ми ли о на ста нов ни ка. На че лу ми си је ста јао је Ки рил Зајц, чи ја је 
ак тив ност, пре ма Ва си ље вој, „од го ва ра ла и ег зар ху и оку па ци о ним вла сти ма. 
Ми си ја је соп стве не ма те ри јал не по тре бе по кри ва ла из до хот ка сво га еко ном-
ског сек то ра (у чи ји су са став ула зи ле фа бри ка све ћа, про дав ни ца цр кве них 
пред ме та и ико но пи сач ка ра ди о ни ца) и упла та ма 10% од при хо да па ро хи ја. 
Њен ме сеч ни при ход био је 3-5.000 ма ра ка и по кри вао је све тро шко ве ње ног 
де ло ва ња, а од пре о ста лог нов ца ми си ја је фи нан си ра ла бо го слов ске кур се ве 
у Вил ну су.

За об но ву цр кве ног жи во та у број ним па ро хи ја ма би ли су по треб ни 
све ште ни ци. Са ве ту ју ћи пр ве ми си о на ре (ко ји су за вр ши ли бо го сло ви је у 
За пад ној Евро пи), …ег зарх је ре као: „Не за бо ра вљај те да сте до шли у зе мљу 
у ко јој је то ком ви ше од 20 го ди на ре ли ги ја на нај су ро ви ји на чин тро ва на 
и про го ње на, где је на род био упла шен, по ни жен, угње тен и обез ли чен. Ви 
485 F omin, op.  cit.,  p.  1 25;  Wassi li j  A lexee v  and Keith  A rmes,  „G erman Int el ligence: Re li gious Revival in 
Soviet Territory”, Religion in Communist L an ds ,  vol. 5,  no . 1, S pr ing,  1 977, pp . 27-30.
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тре ба не са мо да об но ви те цр кве ни жи вот, не го та ко ђе да про бу ди те на род 
из ње го вог ду го го ди шњег сна у но ви жи вот, об ја шња ва ју ћи му и ука зу ју ћи 
на пре и мућ ства и до сто јан ство но вог жи во та  ко ји се пред њи ма отва ра”.486 

У по чет ку ми си ја је има ла са мо две отво ре не цр кве, јед ну у Пско ву и 
јед ну у Гдо ву. До 1944. ту је би ло 200 па ро хи ја и око 175 све ште ни ка.487 На 
Псков ском ра ди ју чу ла се ве ро на у ка, пру жа на је по моћ со вјет ским рат ним 
за ро бље ни ци ма, а при хра му Св. Ди ми три ја Со лун ског у Пско ву отво ре но 
је си ро ти ште. 

Ова област је, на ин си сти ра ње ми тро по ли та Сер ги ја (Вос кре сен ског), 
у цр кве ном по гле ду оста ла део Ле њин град ске епар хи је под ми тро по ли том 
Алек си јем (Си ман ским), чи је је име по ми ња но на свим слу жба ма, све док 
со вјет ска ави ја ци ја на ту те ри то ри ју ни је ба ци ла лет ке ан ти не мач ке са др-
жи не, пот пи са не од стра не ми тро по ли та Алек си ја. Ме ђу тим, име Сер ги ја 
(Стра го род ског) и да ље је по ми ња но, не као епар хиј ског ар хи је ре ја, не го као 
име чу ва ра тро на, а за тим па три јар ха. Оста ју ћи фор мал но уну тар Мо сков ске 
па три јар ши је, ми тро по лит Сер ги је (Вос кре сен ски) је из вр ша вао зах те ве Не-
ма ца. На при мер, у ле то 1943. он је на ре дио да се у псков ској са бор ној цр кви, 
уз уче шће це ло куп ног све штен ства, од слу жи бла го дар ни мо ле бан по во дом 
вра ћа ња зе мље у сво ји ну се ља ци ма, ко је је из вр ши ла не мач ка ко ман да.

Убр зо на кон што је иза бран за па три јар ха, у по сла ни ци од 14. ок то бра 
1943, ми тро по лит Сер ги је (Стра го род ски) је за пре тио цр кве ним су дом свим 
све ште ни ци ма ко ји су са ра ђи ва ли са Нем ци ма. Нем ци су уз вра ти ли та ко што 
су од ми тро по ли та Сер ги ја  (Вос кре сен ског) зах те ва ли да при хва ти ак та Беч ке 
кон фе рен ци је РПЦЗ ко ји су Сер ги јев из бор осу ди ли као не ка нон ски. Но, 28. 
или 29. апри ла 1944. ми тро по лит Сер ги је (Вос кре сен ски) је уби јен из за се де. 
Ни ко не зна ко је то ура дио, али по сто је до бри раз ло зи да се ве ру је ка ко су 
то по чи ни ли со вје ти об у че ни у не мач ке уни фор ме и да је во ђа уби ца био др. 
Ас шах, ло кал ни шеф не мач ке кон тра о ба ве штај не слу жбе.488 

У Бе ло ру си ји Нем ци су по ку ша ли да ство ре ауто ке фал ну Бе ло ру ску 
Пра во слав ну Цр кву ко ја би би ла не за ви сна и од ве ли ко ру ског и од пољ ског 
ути ца ја (пољ ски ка то ли ци во ди ли су ве ли ку ми си о нар ску де лат ност у тим 
кра је ви ма). Са тим ци љем ар хи е пи скоп Пан те леј мон (Ро жнов ски) по зван је 
из пен зи је и да та му је ми тро по лиј ска ка те дра у Мин ску, а гру па од три де се так 
бе ло ру ских на ци о на ли ста би ла је до ве де на из Пољ ске и Аустри је да пре по ро-

486 O. Vasil ieva, „Ru sskaia P ra voslavnaia Tserkov' v 1927-194 3 goda kh”, V op rosy  Is torii, 19 94, 4, p.  44 (Р).
487 П рем а  другом  извору ми си ја   је имала 221 цркв у и 84  свештеника у њи ма . 
488 Vasilieva, op. c it .;  B ishop Tikhon of San Francisco (OCA), „Truth/Consequences”,              ORTHODOX@
LISTSERV.INDIANA.EDU , archiv es for September 2 1,  199 9. 
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ди на ци о на ли стич ки по крет у Бе ло ру си ји. Ипак, ни ми тро по лит, ни ве ћи на 
пра во слав них у Бе ло ру си ји ни су же ле ли да пре ки ну ве зе са Мо сков ском па-
три јар ши јом, и на Са бо ру у Мин ску 1942. Си нод ко ји мо же мо да на зо ве мо 
Бе ло ру ском Ауто ном ном Цр квом ин си сти рао је на то ме да ауто ке фал ност 
њи хо ве Цр кве тре ба да бу де по твр ђе на од стра не дру гих ауто ке фал них Цр-
ка ва.489 То ни је би ло по во љи Нем ци ма, ко ји су на ме сто ми тро по ли та Пан те-
леј мо на по ста ви ли епи ско па Фи ло те ја Слут ског.

„У ав гу сту-сеп тем бру 1942. – пи ше Ми ха ил Верл – под при ти ском и 
Не ма ца и бе ло ру ских на ци о на ли стич ких ко хор ти, ар хи е пи скоп Фи ло теј је 
уз бла го слов ми тро по ли та Пан те леј мо на са звао са бор Бе ло ру ске Цр кве, на 
ко ме су уче ство ва ли са мо он, епи скоп Ата на си је и епи скоп Сте фан (Сев бо). 
По пи та њу про гла ше ња ауто ке фал но сти Бе ло ру ске Цр кве епи ско пи су за у-
зе ли ста но ви ште да то не мо же да се учи ни без зна ња и при стан ка оста лих 
по ме сних Цр ка ва, што је би ло не мо гу ће по сти ћи по ред оста лог и због то га 
што се рат за хук та вао. Ипак, ми тро по лит Пан те леј мон је пот пи сао пи смо 
адре си ра но на по гла ва ре ауто ке фал них Пра во слав них Цр ка ва и пре дао га 
не мач ким вла сти ма, али оно ни ка да ни је по сла то.

Ар хи е пи скоп Фи ло теј и ње го ве ко ле ге је рар си су упор но ин си сти ра ли 
на по врат ку ми тро по ли та Пан те леј мо на, ко ме су не мач ке вла сти ко нач но 
одо бри ле да се вра ти у Минск у апри лу 1943. У ма ју 1944. са стао се Ар хи је-
реј ски са бор и од био иде ју тра же ња ауто ке фал но сти ко ју су на ме та ли на ци-
о на ли стич ки еле мен ти”.490

То ком овог пе ри о да Бе ло ру ска Цр ква не са мо да ни је има ла кон так та са 
Мо сков ском па три јар ши јом (МП), не го су Нем ци за бра ни ли чак и Сер ги је во 
по ми ња ње на слу жба ма. Та ко, фор мал но узев, Бе ло ру си ни су би ли део МП. 
Али, то ни је све – у ок то бру 1943. Бе ло ру си ја је пре ко епи ско па и све ште ни ка 
би ла пред ста вље на на Са бо ру Ру ске За гра нич не Цр кве (РПЦЗ) у Бе чу, што 
зна чи да је та да de fac to би ла у оп ште њу са РПЦЗ. На овом са бо ру из бор 
ми тро по ли та Сер ги ја за „па три јар ха” осу ђен је као не ка нон ски, а епи скоп 
Ге ор ги је је од стра не РПЦЗ био по све ћен за го мељ ску и мо зир ску ка те дру.491 

489 Види: Mikhail Woerl,  „Do brij Pastyr'”, Pravoslavnaia Ru s', N 24 (1 597),   December 15/ 28, 1 997, p .  7 
(Р).
490 Woerl, „ A  Brief  Biography of Archbisho p F ilofei  (N arko)”, Orthodox Life, vol . 50, no . 6, November-
December, 2000, pp.  25 -2 6.
491 Woe rl,  „Dob rij Past yr'”,   op . cit.,  p.   8. Гео ргије је  касниј е  постао  епископ Чикага и Детроита .  Види : 
 „Episkop Vasilij Venskij  – 1 880-1945gg.”, Pravoslavnaia Ru s', N  18 (16 63 ),  Sept emb er  14/27,  2000 ,  p.  5  ( Р). 
Пре ма  ч тецу Г ригорију  Мук ортову (лич на кому ник ација) ,  б ел оруски  Си нод  је пос ве тио још је дн ог 
епи ско па, Те одосија (Бах ме тјева),  недуго  пр ед долаз ак сов јета крајем 1944. Међу тим , према  ан они-
мном аутору к њиг е Кto yest' kto v rossijskikh katakombakh, (Ст. Петербург,  199 9, пп. 36 -37  (Р)),  Тео досије  
је 1942. или 19 43. по свећен з а викарно г е пископа  Пин ска.  Пинск је  тад а  улазио у  сас тав Укр ај инске  
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Да ље до ка зе истин ске пра во слав но сти Бе ло ру ске Цр кве пру жа чи ње ни ца 
да је она има ла до бре од но се са ка та комб ним хри шћа ни ма у ре ги о ну492, и да 
је чи тав епи ско пат те Цр кве био при мљен у РПЦЗ „у по сто је ћем чи ну” 23. 
апри ла / 6. ма ја 1946.493

У Укра ји ни, Нем ци су од лу чи ли да ство ре две цр кве не за ви сне од Мо-
сков ске па три јар ши је. Укра јин ска ауто ке фал на цр ква пред ста вља ла је у 
су шти ни по нов но по кре та ње лип ков ског рас ко ла „са мо по све ће них”, ко ји 
се по ја вио у Укра ји ни два де се тих го ди на, све док га Ста љин ни је угу шио. 
У де цем бру 1941. ми тро по лит Ди о ни си је Вар шав ски по ста вио је Епи ско па 
луц ког По ли кар па (Си кор ског) да упра вља Укра јин ском Цр квом. Њој су се 
без ру ко по ло же ња при кљу чи ли оста ци „лип ко ва ца”, што је ту цр кву убр зо 
до ве ло на пут крај њег укра јин ског на ци о на ли зма. Око 40% пра во слав них у 
Укра ји ни би ли су уву че ни у ту цр кву, ко ја је на ро чи то ја ка би ла у по стој би-
ни укра јин ског на ци о на ли зма – у за пад ним обла сти ма; али она ни је има ла 
мо на шки жи вот и вр ло бр зо се уда љи ла од пре дањ ског Пра во сла вља.

Осам на е стог ав гу ста 1941. Са бор епи ско па ко ји се са стао у По ча јев ском 
ма на сти ру иза брао је ми тро по ли та Алек се ја (Гро мад ског) за гла ву Укра јин ске 
Ауто ном не Цр кве, ко ја је сво је по сто ја ње за сни ва ла на од лу ка ма Све ру ског 
по ме сног Са бо ра из 1917-1918, а ко ји је Укра јин ској Цр кви да ро вао ауто но-
ми ју у окви ри ма Ру ске Цр кве. Ма да су Нем ци пред ност да ва ли Ауто ке фал-
ној у од но су на Ауто ном ну цр кву, ова по след ња при ву кла је ве ћи ну вер них 
(55%) и отво ри ла ве ћи ну хра мо ва. При ву кла је чак и ка та комб не све ште ни ке, 
као што је ар хи ман дрит Ле он ти је (Фи ли по вич), ко ји је на кон по све ће ња за 
Епи ско па жи то мир ског у сво јој епар хи ји об но вио око 50% па ро хи ја ко је су 
по сто ја ле пре ре во лу ци је и ру ко по ло жио око две сто ти не све ште ни ка – укљу-

Ау тономне  Цркве, а по свећењ е  је   об ављ ено у  К иј ево-печ ерс кој Лавр и,   од  ст ране с хи арх ие пископ а 
Антониј а  (Аба шидзеа) , а рхиепи скопа П ан те лејмона (Р укик) и к атакомбн их епис копа И лије  и  Мак-
ари ја. 
492 „ До бре, пре мда не с ас вим  јасне в езе  успост ав ље не су  између  Ист инских  П ра вослав них Хришћан а 
и Б ело ру ск е Црк ве . За пр ав о, Бе л ор уска Цр кв а  је уп ра во  за хва љуј ући катакомбницима за узела отвор-
ени је  а нтипатр иј аршијски  ст ав  и ушла у  конфликт  с а  митрополи том  Се ргијем  (Вос кресенс ки м) , 
 који је  по кушав ао да ин фи лтри ра  с воје  љу де  у Белоруси ју. Најб лиже вез е са ка так омбницима успос-
тавио је епи ск оп  С тефан  (С ев бо) См оле нс ки (+1963),  који ј е  чак  рукопо лож ио неко лико све шт еник а 
 за  Истинске Пра вославне  Хр ишћане и  који је  кат акомбници ма остао  у  доброј  успом ени.   Упр аво у 
См оленској  области  и  Мож ајском  ди стрик ту  Московск е  обла сти  истин ски правосл ав ни  хришћан и 
пост ал и су в еома  активни,  тако  да  с у обн овили  и м но го увећали сво ју  паству ,  в рл о проре ђен у  после 
репр есије из 1937 . годи не ” (А рхиеписко п А м вросије  (фон Сиверс), „Istinn o-Pravos la vni ye Khristiane i 
Vojna 1941-1945gg.”, Russ ko e Pravo sla vie, N 1  (1 5), 1 999, p p. 23-24  ( Р)).
493 Чи тава Украјинска Ау тономн а Црква  б ила  је  такође примљена у РПЦЗ  у  то време. Види: 
Pravoslavn aia Rus', N 20 (1 545), October 15/ 28, 1 99 5, p. 4;  A l ex eyev, W.  and St avro u, T., Th e Great Rev ival, 
Minnea polis: Burg ess Publishin g Co. ,  1979, chapter 4.
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чу ју ћи ту и бу ду ћег во ђу Се ра фи мо-Ге на ди јев ске гра не Ка та комб не Цр кве, 
Ге на ди ја Се ка ча – пре но што се са Нем ци ма по ву као на За пад и при дру жио 
РПЦЗ.494 Са Ауто ном ном Цр квом био је по ве зан и гру зиј ски схи ар хи е пи скоп 
Ан то ни је (Аба шид зе), ко ји је жи вео у пен зи ји у Ки је ву и мо жда узео уче шћа 
у по све ће њу епи ско па Те о до си ја.

Ан дреј Пса рев пи ше: „Укра јин ска Ауто ном на Цр ква фор мал но је би-
ла пот чи ње на Мо сков ској па три јар ши ји, по што су ар хи је ре ји ко ји су јој 
при па да ли сма тра ли да не ма ју ни ка квих ка нон ских пра ва да се про гла се за 
ауто ке фал ну цр кву. Али по што се Мо сков ска па три јар ши ја пот чи ни ла бољ-
ше ви ци ма, у сво јим ад ми ни стра тив ним од лу ка ма Ауто ном на Цр ква би ла је 
пот пу но не за ви сна, те је сто га и ње но ду хов но ста ње би ло дру га чи је не го у 
Мо сков ској па три јар ши ји.495 

Ме ђу тим, не ке ка та комб не за јед ни це кло ни ле су се при дру жи ва ња би ло 
ко јој зва нич ној ју рис дик ци ји. У Ки је ву, на при мер, ар хи ман дрит Ми ха ил 
(Ко стјук), за јед но са схи и гу ма ни јом Ми ха и лом (Шел ки ном) упра вљао је вр-
ло ве ли ком за јед ни цом ка та комб них мо на ха и мо на хи ња, и ус пео да јав но 
по диг не храм ко ји ни је имао ни ка кве ве зе са со вјет ским епи ско пи ма то ком 
не мач ке оку па ци је.496

Јо си фов ска гра на Ка та комб не Цр кве је та ко ђе на ста ви ла не за ви сно да 
по сто ји; мо жда из тог пе ри о да по ти че сле де ћа ана те ма ко ју су у јо си фов ским 
па ро хи ја ма до да ли ана те ма ти зми ма ко ји се чи та ју на Не де љу Пра во сла вља: 
„Они ма ко ји се др же без ум не об но вљен ске је ре си сер ги ја ни зма; и они ма ко ји 
уче да зе маљ ска ег зи стен ци ја Цр кве Бо жи је мо же да бу де са чу ва на по ри ца њем 
исти не Хри сто ве; и они ма ко ји твр де да се Цр ква Хри сто ва спа са ва слу же-
њем бо го бор ним вла сти ма и ис пу ња ва њем њи хо вих без бо жних за по ве сти, 
ко ји ма се га зе све ште ни ка но ни, отач ко пре да ње и Бо жан ски дог ма ти, и ко је 
уни шта ва ју укуп ност хри шћан ства; и они ма ко ји ан ти хри ста, ње го ве слу ге 
и пре те че и све ње го ве ули зи це, по шту ју као за ко ни ту власт по ста вље ну од 
Бо га; и сви ма они ма… ко ји ху ле про тив но вих ис по вед ни ка и му че ни ка, и… 
об но вљен ци ма и оста лим је ре ти ци ма – ана те ма”.497

494  Alexeyev &   Stavrou, Th e Great R ev iv al, op . cit., chapter   5; Friedrich  Heyer,  Die Orthodoxe Kirch e in  der 
Uk raine, Koln : Rudolf Mul le r, 1953 (N);  „Archbishop Leonty of Chile”, Th e Ortho dox Word, 1981,  vol. 17 , 
no. 4 (99), pp .  148 -1 54; Bis hop John  a nd  Ig umen Eli jah, Taynij Skhi mitropol it, Mosco w:  B og or odichij  T s en tr,  
1991  ( Р); And rei  Psarev, „Zhizneopisanie A rk hiep is kopa Leontia Chilijskij (1901-1971 gg.)”, Pravoslavnai a 
Zhizn', N 4 (556), April , 1 996, pp.  9- 14 (Р ).
495 P sarev, o p.  cit.,  p.  10.  Украјин ск а Аутономна  Црква била  је  такође п редставље на  на Са бору РП ЦЗ 
у Бечу  19 43.  године, на коме се Сергијев  избор осуђен као нека нонски (Werl, op.  c it .).
496 Chernov,  op. ci t. ; A. Smi rnov, „Ugasshie nepominayushchie v bege v remeni”,  Si mvol, N 40,  1998, pp . 
 250-267 (Р ). 
497 S .  Verin, „Svidetel'stvo russkikh katakomb”, Pravoslavnaia Rus',  N 14 (1563), Jul y 1/14, 1 99 6, pp. 11 -12 (Р). 
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„У це ли ни – пи ше М. В. Шква ров ски – Ка та комб на Цр ква на се ве ро-
за па ду Ру си је ра ди је је оста ла у тај но сти. Ра ди ло се о то ме да је „Псков ска 
пра во слав на ми си ја” (1941-1943), ко ја је по сто ја ла уз до пу ште ње ко ман де 
гру пе ар ми ја „Се вер” и би ла ка нон ски пот чи ње на Мо сков ској па три јар ши ји,  
по ку ша ла да сту пи у кон такт са тај ним оп шти на ма. Схи е пи скоп Ма ка ри је 
(Ва си љев), ко ји је до кра ја 1941. бо ра вио у Пско во-Пе чер ском ма на сти ру, 
пред ви део је не у спе шан крај ра та по Нем це. За јед но са тај ним Епи ско пом 
псков ским Јо ва ном (Лож ко вим) он је по ку шао да сту пи у ве зу са Ми тро по ли-
том бер лин ским и не мач ким Се ра фи мом (Ља де ом), ко ји је при па дао Ру ској 
За гра нич ној Цр кви. Ме ђу тим је ро мо нах ко га је по слао, Ни ки фор (Рих тер-
Ме лин), за у ста вљен је у во зу у Ке ниг сбер гу и вра ћен на траг.

По зна ти исто ри чар Ка та комб не Цр кве И. Ан дре јев (Ан дре јев ски) пи сао 
је да су упр кос упор ним зах те ви ма бал тич ког ег зар ха, ми тро по ли та Сер ги ја 
(Вос кре сен ског), истин ски пра во слав ни све ште ни ци, ко ји су по че ли да слу же 
у не ким отво ре ним цр ква ма, од би ја ли да по ми њу чу ва ра па три јар шиј ског 
тро на. „Та ко је на при мер у гра ду Сол ци у Нов го род ској епар хи ји ми тро но сни 
про то је реј отац В, бив ши ар хи је реј ски на ме сник у Мин ску ко ји је ка сни је по-
стао ка та комб ни све ште ник, и по ред не ко ли ко на ред би од стра не на ме сни ка 
Нов го род ске епар хи је оца Ва си ли ја Ру ша но ва, ка те го рич ки од би јао да по ми-
ње со вјет ског ми тро по ли та Сер ги ја. То је би ло то ком 1942. А то ком 1943. и 
1944. отац В. по чи ње да по ми ње ми тро по ли та Ана ста си ја (Гри ба нов ског), 
гла ву Ру ске За гра нич не Цр кве”.

Чи ње ни ца да је ве ћи на за јед ни ца истин ских пра во слав них хри шћа на 
у Ле њин град ској обла сти то ком оку па ци је оста ла у тај но сти, омо гу ћи ла им 
је да на ста ве са сво јим де ло ва њем чак и по сле ра та, и по ред смр ти њи хо вих 
во ђа…

У ни зу дру гих обла сти зе мље Не мач ка ви со ка ко ман да би ла је на кло ње-
ни ја ка та комб ним хри шћа ни ма: у бр јан ској, орел ској и во ро ње шкој обла сти, 
а та ко ђе у Бе ло ру си ји, на Кри му и у дон ској обла сти”.498

Иако је овај пе ри од пре по ро да ре ли ги о зног жи во та у ју жним и за пад-
ним обла сти ма био кра так, он је имао ва жне по сле ди це за бу дућ ност Ру ске 
Цр кве. Као пр во, мно ги хра мо ви отво ре ни у то вре ме, ка сни је ви ше ни су 
би ли за тва ра ни од стра не со вје та, на кон што су се ови вра ти ли, и то на осно-
ву пак та ко ји је Ста љин по сти гао са па три јар ши јом (о че му ће мо го во ри ти 
ни же). Као дру го, не ки од оних ар хи је ре ја и све ште ни ка ко ји ни су мо гли или 
ни су хте ли да се по ву ку на За пад, по сле ра та су оти шли у иле га лу и по мо гли 
498 Shk varovsky , Iosifl yan stvo : techen ie  v Russkoj Pravoslavnoj Tserkvi, S t. Petersburg:  Memorial, 1999 , pp. 
18 7-188 ( Р).
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да Ка та комб на Цр ква пре жи ви и у по рат ном пе ри о ду. И као тре ће, Ру ска За-
гра нич на Цр ква је до би ла ин јек ци ју у ви ду но вих ар хи је ре ја и све ште ни ка 
ко ји су кра јем ра та оти шли на За пад у Не мач ку.

Пакт Ста љин – Сер ги је
Рат је до при нео ствар ној об но ви па три о ти зма ме ђу со вје ти ма. Јер, ка-

ко пи ше Ове ри: „До 1942. по ста ло је очи глед но да Ко му ни стич ка пар ти ја 
са ма не мо же да про бу ди енер ги ју на ро да за бор бу тог ин тен зи те та. Рат са 
Нем ци ма ни је ли чио на рат про тив ку ла ка или на рат за ве ћу про из вод њу 
три де се тих го ди на, ма да је го то во не пре кид но ста ње јав не мо би ли за ци је, 
до ко га су те кам па ње до ве ле, на не ки на чин при пре ми ло на род да спрем но 
до че ка рат. То ком 1942. рат је пред ста вљан као бор ба за очу ва ње исто риј ске 
Ру си је, на род ни рат за осве ту мон стру о зном, го то во мит ском не при ја те љу. 
Ре чи „Со вјет ски Са вез” и „ко му ни зам” све ма ње и ма ње су се по ја вљи ва ле у 
јав ним пу бли ка ци ја ма. Ре чи „Мај ка Ру си ја” и „Отаџ би на” за у зе ле су њи хо во 
ме сто. „Ин тер на ци о на ла”, хим на ме ђу на род ног со ци ја ли стич ког по кре та ко-
ја је из во ђе на на др жав ним све ча но сти ма, за ме ње на је но вом на ци о нал ном 
хим ном. Уоби ча је на јед на кост ме ђу вој ни ци ма у Цр ве ној Ар ми ји би ла је 
за бо ра вље на. Но ве ме да ље би ле су по све ће не успо ме ни на вој не хе ро је из 
ру ске про шло сти; об но вљен је цар ски Ред Нев ског, али то при зна ње мо гли 
су да до би ју са мо офи ци ри. Све ти Алек сан дар Нев ски, Мо сков ски кнез ко-
ји је од био тев тон ске ви те зо ве у три на е стом ве ку, пред ста вљао је на ро чи то 
при клад ну па ра ле лу. Го ди не 1938. Ста љин је на ре дио Сер ги ју Ај зен штај ну 
да на пра ви филм о Нев ском. Он се уме шао у рад на сце на ри ју ка ко би дао 
ја сну по ру ку о не мач кој прет њи (и пред но сти ма чвр сте ру ке). Филм је 1939. 
по ву чен због на ци стич ко – со вјет ског пак та, али је 1942. по но во по стао из-
у зет но гле дан.

Ожи вља ва ње тра ди ци је ни је се за у ста ви ло са мо на хе ро ји ма про шло сти. 
То ком 1942. из не на да је ре ха би ли то ва на… Ру ска Пра во слав на Цр ква (Мо-
сков ска па три јар ши ја). Ми тро по лит Сер ги је је на сам дан не мач ке ин ва зи је 
по звао вер не да чи не све што во ди ка по бе ди”.499

И та ко док су у за пад ним обла сти ма ко је су оку пи ра ли Нем ци по ро бље-
ни на ро ди Со вјет ског Са ве за ра до сно зба ци ли са се бе ја рам ан ти хри шћан ске 
ти ра ни је, во ђа зва нич не Ру ске Пра во слав не Цр кве – „ком па три јарх”, ка ко 
су га зва ли Нем ци – убе ђи вао их је да га по но во ста ве. Чак и на кон сво је 
ева ку а ци је у Уља новск, ми тро по лит Сер ги је је на ста вио да исту па са сво јим 
499 Richard Overy, Russia's  War, Lo ndo n: Peng uin Books, 1999, pp. 161-162.
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„па три от ским” по зи ви ма (два де сет три за две го ди не). Тај па три о ти зам био 
је у су шти ни са свим со вјет ски, ди рект но усме рен про тив ин те ре са Истин ске 
и  Све те Ру си је. У исто вре ме, он је на ста вио да ши ри „спа со но сну” лаж, да 
је ре ли ги ја без бед на под вла шћу ко му ни ста: „Са пот пу ном објек тив но шћу 
мо же мо да из ја ви мо ка ко Устав, ко ји га ран ту је пот пу ну сло бо ду оба вља ња 
на ших вер ских слу жби, ни у че му не оме та ре ли ги о зни жи вот вер них и Цр-
кву уоп ште…” По пи та њу суд ских про це са про тив све штен ства и вер них 
ре као је: „То су би ли чи сто по ли тич ки про це си ко ји ни су има ли ни шта са 
цр кве ним жи во том ре ли ги о зних ор га ни за ци ја и цр кве ним ра дом по је ди них 
све ште но слу жи те ља. Не, Цр ква не мо же да се жа ли на вла сти”. Сер ги је је за-
тим об ја вио да ље ве ли ке при ло ге за ства ра ње по себ не тен ков ске је дин це са 
име ном Ди ми три ја Дон ског.500

Ста љин је мо гао да ви ди ка ко се цр ква ми тро по ли та Сер ги ја, ко ја је би-
ла да ле ко од ма ка квог про ти вље ња ње го вом ре жи му, за пра во по ка зу је као 
ве о ма ко ри сна на де лу усме ра ва ња па три от ских и ре ли ги о зних осе ћа ња Ру са 
у про со вјет ском и ан ти не мач ком прав цу. Он је та ко ђе за па зио да су Нем ци 
сво јом по ли ти ком да ри ва ња ре ли ги о зне сло бо де на оку пи ра ним те ри то ри ја ма 
за до би ли до ста сим па ти ја ме ђу ло кал ним ста нов ни штвом.501 Та да је схва тио 
да би ње го ва ан ти ре ли ги о зна по ли ти ка, за јед но са оту ђе њем од соп стве ног 
на ро да, и да ље мо гла да чи ни рав но ду шним за пад не са ве зни ке у њи хо вој по-
др шци ње му, јер они су твр ди ли да се бо ре за сло бо ду и де мо кра ти ју.502

Због ових и дру гих раз ло га Ста љин је од лу чио да уђе у са вез ме ђу соб не 
по др шке са цр квом ми тро по ли та Сер ги ја, па су 4. сеп тем бра 1943. ми тро по-
ли ти Сер ги је, Ни ко лај и Алек сеј – ко ји су са ми тро по ли том Сер ги јем (Вос кре-

500 Grabbe,  Russkaia Tserkov' ,  op. ci t. ,  pp .  80-81.
501 Хитлер, „који је био до  крајност и  не религи оз ан ”  (Over y,  op .  cit., p.  1 62) , само  је  симул ирао рел-
игиозну т ол еранци ју из  политички х раз лога.  Та ко  је рекао: „Нај те жи удар ац к оји је ик ад а  задат чов-
ечанс тв у  би о је  долаза к хр ишћанства.  Бољшевиз ам је са м о нез ако нито де те  хр ишћанства.  И  је дно и 
друго су и зу ми Јев реја . Промишљ ен у  лаж у ре ли ги ји на свет је д он ело х ришћан ст во. Бољшеви за м 
пра кт икује  ла ж ист е при роде када обећ ав а да ће  љу ди ма донети слоб оду само  зато да би  их пороб ио” 
(Ци тирано у: Alan Bullock, Hitler and  Stalin, H arp er Collin s, 1 991, p. 801 ). Ал и у ис то  време  он п ризнаје 
да  хришћанс тво  „не мо ж е бити сломљ ено  т ако лако. Оно треба  да иструли и оду мре, као ган гренозни  
у д” .  А 11. апр ила 1 94 2. он  је ре ка о:  „ Ми тр еб а  д а избе гав амо д а  једна је дина црква  задо вољава  религио-
зне по тре бе  велики х  об ласти,  и свак о с ел о тре ба да буде пре твор ено у  независну сект у,  поштуј ући 
Б ога н а сво ј сопствен и  на чин.  Ако к ао  резултат  тога  не ко село ж ел и  да  практикује ц рну магију,  на  
начин цр наца и ли ин ди ја наца, м и  не тре ба да им  браним о.  Ук ратко, наш а  полит ик а у Руси ји  треба  да  
б уде охрабрив ање свих облика  подела и раск ола”  (Ц итирано у: W. Alexeyev and T. Stav ro u,  Th e Gre at 
Reviva l,  op. ci t. pp. 6 0- 61).
502 D. Vol kogonov, Triumf i Tragedia, Moscow:  Novosti, 1989, bo ok II, part 1, pp. 382-83 (Р) ; Shkvaro vsky, 
Iosifl ya nst vo, op.  c it .,  p. 1 85 .
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сен ским) чи ни ли чи та ву је рар хи ју Мо сков ске па три јар ши је – би ли по зва ни 
у Кремљ да се са ста ну са Ста љи ном и Мо ло то вим.

Ана то лиј Ле ви тин-Кра снов је тај су срет опи сао на сле де ћи на чин: „Раз-
го вор је за по чео Мо ло тов. Он је са оп штио да со вјет ска вла да и друг Ста љин 
лич но же ле да бу ду упо зна ти са по тре ба ма цр кве. Док су дво ји ца дру гих ми-
тро по ли та оста ли без ре чи, ми тро по лит Сер ги је је из не на да про го во рио… 
Ми тро по лит је ука зао на нео п ход ност ма сов ног отва ра ња цр ка ва… са зи ва-
ња цр кве ног са бо ра и из бо ра па три јар ха… оп штег отва ра ња бо го сло ви ја, 
јер по сто ји не до ста так све штен ства. Ту је Ста љин нео че ки ва но пре ки нуо 
ћу та ње: 'А за што не ма те ка дра? Где су не ста ли?' – упи тао је… гле да ју ћи ар хи-
је ре је пра во у очи… Сви су зна ли да је 'ка дар' по би јен у кон цен тра ци о ним 
ло го ри ма. Али ми тро по лит Сер ги је је… од го во рио: 'По сто је мно ги раз ло зи 
због ко јих не ма мо ка дро ве. Је дан од њих је што ми спре ма мо не ку осо бу за 
све ште нич ки по зив, а та осо ба по ста не – Мар шал Со вјет ског Са ве за'. Ста љин 
се за до вољ но на сме јао: 'Па да, на рав но. И ја сам бо го слов'. За тим је по чео да 
се при се ћа го ди на про ве де них у бо го сло ви ји...503 Раз го вор је по тра јао до 3 
са та ују тро. По стиг нут је (усме но) на чел ни до го вор о бу ду ћем Уста ву Ру ске 
Пра во слав не Цр кве и усло ви ма у ко ји ма ће она да де лу је”.504 

Као ре зул тат тог са стан ка, со вјет ска цр ква је до би ла не из ве стан, по лу-
ле га лан по ло жај – пра во да отво ри ра чун у бан ци, да об ја вљу је „Жур нал 
Мо сков ске па три јар ши је” и не ко ли ко бро шу ра, да по но во отво ри не ке бо-
го сло ви је и хра мо ве, и, што је нај ва жни је, да „иза бе ре” но вог па три јар ха 
на кон осло ба ђа ња из за тво ра не ко ли ци не нај при ла го дљи ви јих епи ско па, а 
за уз врат она је мо ра ла да при ста не на цен зу ру и кон тро лу над свим аспек-
ти ма ње ног жи во та од стра не но во у ста но вље ног Са ве та за по сло ве Ру ске 
Пра во слав не Цр кве.505

На че лу овог те ла, ка сни је пре и ме но ва ног у Са вет за ре ли ги о зне по сло-
ве, ста јао је пу ков ник НКВД Г. Кар пов. Рад зин ски ко мен та ри ше: „Кар пов је 
та ко ђе ста јао на че лу Пе тог сек то ра НКВД, чи ји је за да так би ла бор ба про тив 
„кон тра ре во лу ци о нар ног кли ра”. У НКВД Кар по вље ва ду жност би ла је да се 
бо ри про тив Цр кве, а у Са ве ту – да јој по ма же…”506

503 Ста љин је рекао д а је „брит ан ском  ам басадор у саопшти о како, на  св ој  начин, о н тако ђе  ве рује у 
 Бога. Т е  речи су се појавиле у Правди, објављен е  крупним  словима”  (Overy, op. cit., p. 1 62).
504 A. Levitin-Krasnov, Likhi e God y,  1925-1941,  Pari s: YM CA Pre ss ,  1 977 (Р). За више детаља о  о во м 
саст ан ку види:  Va si lie va , O.,  Knyshevsky, P.  „T ainaia Vecheria”, Liternatu rnaia Ro ssia, N  39 , Septem ber  27, 
199 1 ( Р).
505 О ва ј  Савет у ш али је назив ан  „ на ркомбог”  (Н ародн и  ко ме саријат за  Бога) или „ наркомопију м” 
(Народни комес ар иј а т за опијум”).
506 Radzinsky, Stalin, p. 508 .
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У по чет ку кон тро ла Са ве та оства ри ва ла се пре ко ар хи је ре ја у скла ду 
са стро го цен тра ли зо ва ном струк ту ром цр кве. Ипак, од 1961. ова кон тро ла 
по че ла је да се оства ру је и на ни жем ни воу, пре ко тзв. два де сет ки, тј. па ро-
хиј ских са ве та од два де сет ла и ка, ко ји су по соп стве ној во љи, не за ви сно од 
ар хи је ре ја, мо гли да узи ма ју или от пу шта ју све ште ни ке. Та ко је уз све сво је 
ши ре ње и по раст спо ља шњег ути ца ја Мо сков ска па три јар ши ја оста ла иста 
она ква ма ри о не та со вјет ске вла сти као и до та да.

Као што пи шу Ва си ље ва и Кни шев ски: „Не ма сум ње да је Ста љи нов 
„спе ци јал ни ор ган” и ње го ва вла да (да бу де мо пре ци зни ји ду ет Ста љин-Мо-
ло тов) ста ви ла па три јар ха под „не пре ста ни над зор”. Сер ги је је то раз у мео. 
А ка ко и да не раз у ме, ка да је 1. но вем бра 1943. Са вет оба ве зао све па ро хи је 
да под но се ме сеч ни из ве штај са де таљ ним опи сом сво је де лат но сти у свим 
аспек ти ма?”507

„Па три ја трх” Алек си је I
Пр ви „па три јарх” со вјет ске цр кве, Сер ги је, умро је убр зо на кон свог усто-

ли че ња, 2. ма ја 1944. го ди не. У но вем бру је са зван ар хи је реј ски са бор ка ко би 
раз мо трио пи та ње из бо ра но вог па три јар ха. Ар хи е пи скоп Лу ка (Вој но-Ја се-
њец ки) је ис та као да пре ма од ред ба ма Са бо ра из 1917-1918. па три јарх тре ба 
да бу де иза бран тај ним гла са њем из ме ђу не ко ли ко кан ди да та. Ипак, ње гов 
пред лог је од ба чен и као је ди ни кан ди дат по ну ђен је Ми тро по лит ле њин град-
ски Алек си је (Си ман ски) – исти онај ко ји је сво је вре ме но ски нуо ана те му ко ју 
је про тив об но вљен ца Ва ве ден ског из ре као ми тро по лит Ве ни ја мин. Та ко је 
он у ја ну а ру јед но гла сно „иза бран” са 17 јав них гла со ва ар хи је ре ја (ар хи е пи-
скоп Лу ка ни је био по зван да при су ству је из бо ру).508

Не ки у по на ша њу ар хи е пи ско па Лу ке ви де по твр ду то га да Мо сков ска 
па три јар ши ја у то вре ме још ни је би ла у пот пу но сти со вје ти зо ва на, и да је 
ме ђу ње ним је рар си ма и да ље би ло истин ских ар хи је ре ја. На жа лост, ипак, 
по сто ји ја сно све до чан ство да је ар хи е пи скоп Лу ка, по пут оста лих је ра ра ха 
Мо сков ске па три јар ши је, до те ме ре био за ра жен со вјет ским ба ци лом, да је 
чак од сту пио од пра во слав ног ве ро у че ња. Он је та ко пи сао да се за по вест 
Хри сто ва о љу ба ви пре ма бли жњи ма не мо же од но си ти на „не мач ке уби-
це… љу би ти њих – ап со лут но је не мо гу ће”. И још: „Ка ко ће мо ми са да да 
про по ве да мо Је ван ђе ље љу ба ви и брат ства они ма ко ји не зна ју Хри ста, али 

507 Vasi lieva, O. , K nyshev sk y, P .,  op. ci t.
508 Fr. Sergiu s  Gordun,  „R uss kaia Pra voslavnaia  Tserkov'  pri Svy ate ishikh  Pat ri ark hakh Se rg ii i Aleksii”, 
Vestnik Russkogo Khristia nskogo  Dvi zhenia,  vo l.  158, I-1990, p. 92 (Р).
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су ви де ли са тан ски лик Не ма ца, ко ји за се бе ка жу да су хри шћа ни?”509 Та кво 
не хри шћан ско рас по ло же ње мо гу ће је са мо код оно га ко је до зво лио да ре во-
лу ци о нар ни мо рал по мра чи у ње го вој све сти све тлост хри шћан ске исти не. 
У ства ри, ар хи е пи скоп Лу ка (не дав но ка но ни зо ван од стра не Мо сков ске па-
три јар ши је) по знат је по то ме што је за се бе ре као – да ни је био све ште ник, 
по стао би ко му ни ста.510

У пе ри о ду од пак та Ста љин-Сер ги је у сеп тем бру 1943, па до усто ли че ња 
но вог „па три јар ха” Алек си ја у ја ну а ру 1945. го ди не број ар хи је ре ја Мо сков ске 
па три јар ши је  ви ше је но удво стру чен – са 19 на 41 (на по чет ку ра та би ло 
их је са мо че тво ри ца). Ве ћи на не са мо ка та комб них, не го и сер ги јан ских је-
ра ра ха не ста ла је у за тво ри ма или кон цен тра ци о ним ло го ри ма пре Дру гог 
свет ског ра та. Ка да је Сер ги је по стао „па три јарх”, он је (или тач ни је ОГ ПУ) 
на рас по ла га њу имао са мо је рар хе вр ло сум њи вих ква ли те та ко је је мо гао да 
по зо ве ка ко би по пу нио ис пра жње не ре до ве Мо сков ске па три јар ши је. Го то во 
сви но во по све ће ни епи ско пи би ли су узе ти из ре до ва „по ка ја них об но вље-
на ца”, ко ји су, иако од ре ђе ни за ру ко по ло же ње од стра не без бо жних вла сти, 
би ли при мље ни уз ми ни мум фор мал но сти, без об зи ра на од ред бе Са бо ра из 
1925. ко је се ти чу при ма ња об но вље на ца. То да је Мо сков ска па три јар ши ја 
об но вљен це при ма ла у цр кву без по ка ја ња ко је је од ре дио па три јарх Ти хон, 
ја сно је чак и из па три јар шиј ских из во ра.511 На рав но, ово ни је сме та ло ни 
„па три јар ху” Сер ги ју, ни ње го вом на след ни ку „па три јар ху” Алек си ју, јер су 
обо ји ца и са ми би ли „по ка ја ни об но вљен ци”. Но, то је зна чи ло да се но во 
по сле рат но по ко ле ње ар хи је ре ја у пот пу но сти раз ли ко ва ло од пред рат ног, да 
су они већ има ли оформ ље не је ре тич ке, об но вљен ске по гле де и да су се са да 
вра ти ли у но во об но вљен ску Мо сков ску па три јар ши ју као што се пас вра ћа 
на сво ју бљу во ти ну (2. Пет. 2,22), обра зу ју ћи је ре тич ко је згро ар хи је ре ја ко ји 
су кон тро ли са ли па три јар ши ју и би ли у пот пу но сти по слу шни ате и сти ма.

Ево шта је пи сао ка та комб ни епи скоп А. (ве ро ват но Ан то ни је Га лин-
ски-Ми хај лов ски): „Ве о ма је ма ло вре ме на про шло из ме ђу сеп тем бра 1943. и 
ја ну а ра 1945. Сто га је те шко раз у ме ти ода кле се уме сто де вет на ест епи ско па 
по ја вио че тр де сет је дан. На шу љу бо пи тљи вост у том по гле ду за до во ља ва 
'Жур нал Мо сков ске па три јар ши је' за 1944. го ди ну. Ка да га пре гле да мо, ви-

509 Zhurnal Moskovskoj Patria rk hi i, N 2,  194 4 , pp. 26-28; N  4, 1943, p. 25  (Р); цити ра но у:  P ospielovsky, 
Th e Russian Church under th e  Sov iet Re gi me , op.  cit., vol. 1, p p. 2 08-209 .
510  Protopr ie s t  Val erius  Lapkovs ky , „K to  Vozdvigal Pamiatnik Arkh iep iskopu Luke?” Pravoslavnaia Rus ', 
N 1 7 ( 15 66 ), September 1/14, 1996, p.  10 ( Р).
511 Ви ди:  M etropo litan Jo hn  (Snychev) of St. Petersburg, Mitropolit Manu il  (Le me shevsk y),  op. cit., p. 
185. 
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ди мо да је де вет на ест епи ско па из 1944. го ди не на убр зан на чин по ро ди ло 
оста ле – чла но ве са бо ра из 1945.

Из 'Жур на ла Мо сков ске па три јар ши је' са зна је мо да су та бр за по све ће ња 
оба вља на углав ном на све ште ни ци ма-об но вљен ци ма.

Од сеп тем бра 1943. до ја ну а ра 1945. као ча роб ним шта пи ћем сви об но-
вљен ци од јед ном су се по ка ја ли пред ми тро по ли том Сер ги јем. По ка ја ње је 
би ло по јед но ста вље но, без би ло ка квих зах те ва пре ма они ма ко ји су на не ли 
то ли ко зла Све тој Цр кви. А по сле ве о ма крат ког ро ка 'по ка ја ни об но вљен ци' 
до би ја ли су ви со ко до сто јан ство, ме ста и чи но ве, упр кос цр кве ним ка но ни ма 
и од ред би о при ма њу об но вље на ца (ко ју је из дао па три јарх Ти хон) из 1925. 
го ди не… 

Ка ко са оп шта ва 'Жур нал Мо сков ске па три јар ши је', епи скоп ске хи ро то-
ни је уочи 'са бо ра' из 1945. оба вља не су ова ко: пре по ру че ни (од стра не гра-
ђан ских вла сти, оба ве зно) про то је реј, го то во увек из ре да 'при са је ди ње них' 
об но вље на ца или Гри го ри је ва ца, од мах би био по стри жен у мо на штво са 
про ме ном име на, а за тим би, по сле два-три да на по ста јао 'ар хи је реј Ру ске 
Цр кве'”.512

Ла ко ћа са ко јом су об но вљен ско-сер ги јан ски је рар си оштро ме ња ли свој 
курс пре ма ми гу са ви ше ин стан це, би ла је де мон стри ра на на ред них го ди на 
оштром про ме ном ста ва Мо сков ске па три јар ши је пре ма еку ме ни зму, ко ји 
је од стро го ан ти е ку ме ни стич ког 1948. по стао про е ку ме ни стич ки све га де-
се так го ди на ка сни је. 

Ове бр зе тран сфор ма ци је код цр кве не је рар хи је по ста ле су мо гу ће због 
чи ње ни це да је цр ква, мир но се пот чи нив ши вла сти то та ли тар ног дик та то ра 
Ста љи на, са да и са ма за пра во по ста ла то та ли тар на ор га ни за ци ја. Све од лу ке 
у тој цр кви прак тич но су за ви си ле од во ље са мог па три јар ха и, пре ко ње га, 
Ста љи на. Јер, ка ко пи ше о. Сер ги је Гор дун: „Де це ни ја ма је по ло жај Цр кве био 
та кав да ни је би ло мо гућ но сти да се чу је глас све штен ства и мир ја на. Пре ма 
до ку мен ту при хва ће ном на по ме сном са бо ру из 1945. го ди не, по пи та њи ма 
ко ја зах те ва ју са гла сност вла де СССР-а па три јарх ће сту па ти у кон такт са 
Са ве том за по сло ве Пра во слав не Цр кве при Са ве ту на род них ко ме са ра (вла-
ди) СССР-а. Али Ста тут ни при бли жно ни је од ре дио круг пи та ња за ко ја је 
па три јарх тре ба ло да тра жи са гла сност Са ве та, што је овом по след њем да ва ло 
мо гућ ност нео гра ни че не кон тро ле над цр кве ним жи во том”.513

512 „Pis'mo 2-oe Katakombnogo Ep iskopa A .  k F .M.”, Russkij Pastyr', 14, III-1992; Russ koe Pravoslavie, 
1996, N 2 (2),  pp .  10, 1 1 (Р).
513 Gor du n, op . cit .,  p. 94.
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Је ро мо нах Нек та ри је (Ја шун ски) је опи сао ка ко је Сер ги је увео па пи-
зам у Мо сков ску па три јар ши ју: „Схва та ње Цр кве (па са мим тим и спа се ња) 
ко је је имао ми тро по лит Сер ги је би ло је је ре тич ко. Он је, ка ко нам се чи ни, 
искре но ве ро вао да је Цр ква пре све га ор га ни за ци ја, тј. апа рат, ко ји је не спо-
со бан да функ ци о ни ше без ад ми ни стра тив ног је дин ства. Ода тле те жња да 
се ње но ад ми ни стра тив но је дин ство са чу ва по би ло ко ју це ну, чак и по це ну 
по вре ђи ва ња исти не ко ју је она са др жа ла. 

То се мо же ви де ти не са мо из цр кве не по ли ти ке ко ју је во дио ми тро по-
лит Сер ги је, не го и из бо го сло вља ко је је тој по ли ти ци од го ва ра ло. У овом 
кон тек сту на ро чи то су ин ди ка тив на два ње го ва ра да: 'По сто ји ли На ме сник 
Хри стов у Цр кви?' (Ду хов но на сле ђе па три јар ха Сер ги ја, Мо сква 1948) и 'Од-
нос Цр кве пре ма за јед ни ца ма ко је су се одво ји ле од ње' ('Жур нал Мо сков ске 
па три јар ши је', бр. 2, 1930).

У пр вој од њих ми тро по лит Сер ги је да је од ри чан од го вор на пи та ње ко је 
је по ста вље но пре све га па пи, али то ње го во од ри ца ње је ви ше ем пи риј ско 
не го прин ци пи јел но. Па па не пред ста вља гла ву Цр кве је ди но за то што је је-
ре тик. Али у прин ци пу, за ми тро по ли та Сер ги ја је мо гу ће, чак и по жељ но, 
да се на че лу чи та ве ва се љен ске Цр кве на ла зи јед но ли це. И не са мо то – у 
те шким тре ну ци ма за жи вот Цр кве то ли це мо же се би да при сва ја пу но мо ћи 
чак и ако на то не по ла же од го ва ра ју ћа ка нон ска пра ва. И ма да ми тро по лит 
из ја вљу је да ње гов ва се љен ски по гла вар ни је на ме сник Хри стов, ова ње го ва 
из ја ва не из гле да искре но, ка ко у кон тек сту дру гих ње го вих бо го слов ских 
ста во ва, та ко и у кон тек сту де ло ва ња ко је тим ста во ви ма од го ва ра”.

У дру гом по ме ну том члан ку ми тро по лит Сер ги је об ја шња ва раз ли ку 
из ме ђу је ре ти ка и рас кол ни ка, не на ба зи њи хо вог објек тив ног ис по ве да ња 
ве ре, не го на ба зи су бјек тив ног (и сто га про мен љи вог) од но са пр во је рар ха 
Цр кве пре ма њи ма. Та ко, пи сао је Сер ги је, „ми Ла ти не при ма мо у Цр кву 
кроз по ка ја ње, а оне из Кар ло вач ког рас ко ла кроз ми ро по ма за ње”.514 Да кле 
по Сер ги ју, за кљу чу је отац Нек та ри је, „за спа се ње ни је нео п ход на Исти на 
све тог Пра во сла вља, не го при пад ност ле гал ној цр кве но-ад ми ни стра тив ној 
ор га ни за ци ји!”515

514 Ота ц  Нектарије  ка же да је С ерг иј е тиме устврдио „ка ко Латин и, за  ра зл ик у  од 'Карл овча на' (тј. 
РПЦЗ) , имају  ист ин ск о миропом азање и  свеште нс тво”. Ос им  тога,   „ кажњав ај ућ и оне ко ји  се нису 
 слагали са његов о м цркв ен ом полити ко м,  Сергије  је  сматр ао да их он заиста о дсе ца од  б лагодати  и  у  
сушти ни шаље  у  ад.  Е, то ј е з аправо па п из ам   и пола гање пр ава н а  на месништ во  Х ристово! ”
515 Hierodeac on  J onah (са да  ј ерођакон Н ек та рије) (Yashunsky), „Sergianstvo: Politika ili  D ogmatika?”, 
 29 April /  M ay 12,  1 993,  pp. 2-3,  5 (рук опис) ( Р) . П ошто за Се рг иј а  спасење није у И стини  свето г  Правос-
ла вља, н е  из ненађуј е што се  код ње га могу  п рона ћи тра гови е кумени зма. Т ако у чла нку  „О днос прав-
ославн ог л ица пр ема  св ој ој Цркви и инославнима”  („Журн ал Мос ковске патр иј аршиј е”, 1993 ,  бр.  3) 
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Ево ка ко је ово је ре тич ко пре тва ра ње па три јар ши је у па пи зам за пад ног 
ти па опи сао отац Вја че слав По ло син: „Ако се ми тро по лит Сер ги је ни је ру-
ко во дио лич ном по хле пом, не го по гре шним схва та њем ко ри сног за Цр кву, 
он да је очи глед но да су бо го слов ски те мељ та квог по гре шног схва та ња пред-
ста вља ле по гре шне, чак и је ре тич ке пред ста ве о са мој Цр кви и ње ном де ло-
ва њу у све ту. Мо же мо прет по ста ви ти да су те пред ста ве би ле ве о ма бли ске 
иде ји 'fi  li o que': јер ако Дух ис хо ди не са мо од Оца, не го и од Си на, он да то 
зна чи да На ме сник Си на… мо же да рас по ла же Ду хом Све тим, та ко да Дух 
кроз ње га де лу је ex ope re ope ra to (си лом из вр ше ног деј ства). Ода тле ну жно 
сле ди да онај ко са вр ша ва Све те Тај не Цр кве, 'mi ni ster sac ra men ti', тре ба да 
бу де ауто мат ски 'не по гре шив', јер је не по гре шив Дух Бо жи ји Ко ји де лу је 
кроз ње га и нео дво ји во од ње га… Ипак, ова ла тин ска схе ма Цр кве зна чај но 
за о ста је за схе мом и струк ту ром ко ју је ство рио ми тро по лит Сер ги је. У ње-
го вој схе ми не по сто ји Са бор, или је за ме њен фор мал ним ску пом ко ји са мо 
тре ба да по твр ди већ до не те од лу ке – по узо ру на кон гре се Ко му ни стич ке 
пар ти је Со вјет ског Са ве за.

У ње го вој струк ту ри Цр кве ме сто Са бо ра за у зи ма не што че га у ла тин ској 
схе ми не ма – со вјет ска власт. Ло јал ност тој вла сти по ста је сво је вр стан дог-
мат… Ова схе ма по ста ла је мо гу ћа за то што ју је при пре ми ла ру ска исто ри ја. 
Но, ако су пра во слав ни цар и пра во слав ни обер-про ку ра тор на од ре ђе ни на-
чин пред ста вља ли не ка кав 'ма ли са бор', ко ји сво јим оп штим на зо ри ма ни је 
про тив ре чио… схва та њи ма ве ћи не вер них, при ли ком про ме не по гле да на 
свет оних ко ји су би ли за кор ми лом свет ске вла сти, та схе ма по при ми ла је 
је ре тич ки ка рак тер, по што од лу ке цен трал не цр кве не вла сти, ко је су у све сти 
на ро да би ле по и сто ве ћи ва не са во љом Ду ха Бо жи јег, са да ви ше ни су до но-
ше не ни во љом 'ве ли ких' ни во љом 'ма лих' са бо ра, не го во љом оних ко ји су 
же ле ли да уни ште и са му пред ста ву о Бо гу (зва нич ни циљ дру ге 'без бо жне 
пе то лет ке' био је – да на род пот пу но за бо ра ви чак и са му реч 'Бог'). На тај 
на чин, у из вор Исти не и от кри ва ња во ље Ду ха Све то га си пан је смр то но сни 
отров… По ве рив ши се бе, уме сто са бор ној во љи Ду ха Све то га, злој бо го бо-
рач кој во љи бољ ше ви ка, Мо сков ска па три јар ши ја је пру жа ла сли ку та квог 
са бла жњу ју ћег не ве ро ва ња у све моћ и Бо жан ско до сто јан ство Хри ста, Ко ји 
Је ди ни и мо же да спа се и са чу ва Цр кву, и Ко ји је Цр кви не ла жно обе ћао да 
је ни вра та па кла не ће са вла да ти… За ме на та кве ве ре узда њем у соп стве не 
људ ске сна ге – ко је ће мо ћи да спа су Цр кву, по што кроз њих де лу је Дух Све ти 

он  ка же : „Изван  Цр кве, тј.  из међу  Цркве  и ј еретичких за је дница ,  не  налази  се по тпуна тама. З аправо , 
ту се н ала зи  делими чн а  сенка, која на  свој нач ин пада н а р аскол ни ке  и јерет ике. О ве две  групе  не  могу  
с е с матрати апсолутн о  страним  Цр кви, ни ти потпуно отцеп љеним од   ње” .



278

– не од го ва ра ни ка но ни ма ни пре да њу Цр кве, не го 'ex ope re ope ra to' по ти че 
од 'не по гре ши ве' вр ху шке је рар хиј ске струк ту ре”.516

Ко ли ку је власт над Цр квом са бор из 1945. дао ате и сти ма, по ка за ло се 
1974. у тај ном из ве шта ју Цен трал ном Ко ми те ту КПСС, ко ји је са чи њен у 
Са ве ту за ре ли ги о зне по сло ве, на след ни ку Са ве та за по сло ве Ру ске Пра во-
слав не Цр кве: „Си нод (Мо сков ске па три јар ши је) је под кон тро лом Са ве та за 
ре ли ги о зне по сло ве (со вјет ске вла де). Пи та ње из бо ра и по ста вља ња ње го вих 
стал них чла но ва би ло је и оста је у пот пу но сти у ру ка ма Са ве та, а кан ди да ту-
ре при вре ме них чла но ва та ко ђе нај пре би ва ју уса гла ше не са од го ва ра ју ћим 
чла но ви ма Са ве та. Сва пи та ња ко ја ће би ти раз ма тра на на Си но ду прет ход но 
раз мо тре па три јарх Пи мен и стал ни чла но ви Си но да са ру ко вод ством Са ве-
та и у ње го вим оде ље њи ма, а на ко нач не 'Од лу ке Све ште ног Си но да' та ко ђе 
се да је са гла сност”.517

На кон Алек се је вог усто ли че ња, пи ше В. Алек се јев, „Ста љин је Са ве ту 
за по сло ве Ру ске Пра во слав не Цр кве по ве рио ду жност да у име вла сти че-
сти та ју Алек се ју из бор и да му уру че по клон за успо ме ну. Би ла је од ре ђе на и 
вред ност по кло на: 25-30.000 ру ба ља. Ста љин је во лео да да је ску пе по кло не. 
До не та је од лу ка да се и ино стра ним вла ди ка ма 'по ка же за хвал ност' за уче-
шће у са бо ру. Ко ме са ри ја ту је дат на лог да из ру чи 42 пред ме та из фон до ва 
мо сков ског му зе ја и 28 из Др жав ног му зе ја у За гор ску – углав ном пред ме та 
за ли тур гиј ску упо тре бу – ко ји су би ли упо тре бље ни као да ро ви ис точ ним 
па три јар си ма. Та ко је, на при мер, Алек сан дриј ском па три јар ху Хри сти фо ру 
да ро ва на злат на па на ги ја са дра гим ка ме њем… При род но, од па три ја ра ха је 
оче ки ва но да уз вра те, и они су по жу ри ли да из ра зе оно глав но: по хва лу… 
Па три јарх Хри сти фор Алек сан дриј ски је ре као: 'Мар шал Ста љин, под чи јим 
се ру ко вод ством из во де вој не опе ра ци је не ви ђе них раз ме ра, има за то оби ље 
бо жан ске бла го да ти и бла го сло ва' (!!!)”.518

Као што се оче ки ва ло, ис точ ни па три јар си су при зна ли ка но нич ност 
из бо ра, „жу ре ћи”, као што Шу ми ло ка же, „да се уве ре у по др шку по гла ва ра 
нај ве ће и нај и мућ ни је па три јар ши је, ко ја је, осим то га, сте кла 'ми ло сти вост 
ко ја од го ва ра ве ли кој мо ћи'”519

516 Polos in (Sergiu s Ventse l),  „ Raz myshl eni a o  T eo kr atii v  Rossii”, Vest nik  Khristianskogo Inform atsion-
nog o Tsentra, N 48 , Nov ember 24, 19 89 (Р).
517  Time, December  7, 1981;  Jane Ellis, Th e Russian Ortho dox Church,  London:  Croom  H el m , 1986,  p. 
215.
518 V . Alexeyev, „Marshal Stalin doveriaet  T serkvi” ,  Ag itator,  N 10, 198 9,  p p.  27-28 ( Р).
519 Shumilo, „Sovietskij R ez him i 'S ovie tskaia  Tserkov”  v 4 0-e-50 -e gody XX stoletia” (С ов је тски режи м 
и 'Совјетска црква' у 40-им и 50-им годинама 20. века),               http://catacomb.org.ua/modules.php?name=Pag
es&go=page&pid=678 (Р).
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Це на ко ју су ис точ ни па три јар си пла ти ли за на кло ност овог цен тра 
„ве ли ке мо ћи” био је до го вор о пре ки ду оп ште ња са РПЦЗ. Као што је Кар-
пов из ве стио: „Са бор је био ја сан до каз од су ства ве ре у СССР-у [!] и имао 
је из ра зи то по ли тич ки зна чај. Мо сков ска па три јар ши ја се о пре ки ду ве за са 
ми тро по ли том Ана ста си јем и нео п ход но сти за јед нич ке бор бе про тив Ва ти-
ка на до го во ри ла на ро чи то са па три јар хом Хри сто фо ром Алек сан дриј ским и 
пред став ни ци ма Кон стан ти но пољ ске и Је ру са лим ске па три јар ши је”.520

Тра ге ди ја Вла со ва ца
Од мах на кон цр кве ног са бо ра у Мо скви, до шло је до по ли тич ке кон фе-

рен ци је на Јал ти, на ко јој су са ве зни ци пот пи са ли спо ра зу ме о ре па ра ци ји 
ко ји ма су за пе ча ти ли суд би ну ан ти-ста љи ни стич ких Ру са на За па ду, укљу чу-
ју ћи и оне ко ји су се бо ри ли у ре до ви ма Вла со вље ве „Ру ске Осло бо ди лач ке 
Ар ми је”.521 „Упра во за хва љу ју ћи ла жљи вој про со вјет ској про па ган ди је рар-
хи је Мо сков ске па три јар ши је, де се ти не хи ља да еми гра на та, ме ђу ко ји ма је 
био и при ли чан број кли ра, па чак и епи ско па, ве ру ју ћи у утва ру сло бо де, 
по че ли су при кра ју Дру гог свет ског ра та да се вра ћа ју у СССР, где су их че-
ка ли со вјет ски кон цен тра циј ски ло го ри и за тво ри. По ред то га, кра јем ра та, 
уз са рад њу вла да за пад них са ве знич ких зе ма ља, ви ше од 6 ми ли о на 'со вјет-
ских' вој них за тво ре ни ка, из бе гли ца и еми гра на та би ло је на си лу вра ће но у 
СССР до 1948. Ве ћи на од њих уби је на је иза зи до ва Ста љи но вог НКВД. Ове 
тра гич не стра ни це исто ри је на ше Отаџ би не би ле су за пе ча ће не ре ка ма не-
ви не кр ви за све на ред не генерацијe. Ве ли ки сте пен од го вор но сти за то, за 
де се ти не хи ља да уни ште них жи во та и оса ка ће них суд би на, ле жи на пр вом 
со вјет ском па три јар ху Сер ги ју Стра го род ском и ње го вој цр кви, ко ја је де лом 
и реч ју слу жи ла бо го бор ном со вјет ском то та ли тар ном си сте му...”522

Ве ро ват но нај по зна ти ја од тих тра ге ди ја при сил ног вра ћа ња би ла је у 
Лин цу у Аустри ји, „где су ен гле ске оку па ци о не вла сти пре да ле Ста љи ну у 
си гур ну смрт не ко ли ко де се ти на хи ља да Ко за ка ко ји су се по след њих ме се-
ци ра та бо ри ли на стра ни Не мач ке. Оче ви дац ове дра ме се се ћа да је пре да ја 
по че ла упра во у вре ме по след ње ли тур ги је, за ко ју ни је би ло до зво ље но да 
се за вр ши. Мно ги Ко за ци по ку ша ли су да се ба це у ам бис, ка ко би из бе гли 

520 Monk Benjamin, „Letopis' Tserkovnykh Sobytij” (Chronicle of Church Events),          http://www.zlatoust.
ws/letopis4.htm, v ol. 3,  p.  81 (Р) .
521 Вид и Joachi m Goff ma n, Vlasov protiv  S talina (Vlasov  agains t Stalin), Moscow, 2 00 5. Американци су 
предали Власовљеву армију (у то време 400.000 војника) совјетима у Чешкој, а сам генерал Власов је 
обешен у Москви 1946.
522 Shumilo, op. cit . види  Go ff  man, op . cit.
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пре да ју ко му ни сти ма, а пр ви пуц њи из со вјет ске оку па ци о не зо не за чу ли су 
се већ не ко ли ко ми ну та на кон пре да је. За ни мљи во је да је та да шњи по гла вар 
РПЦЗ, ми тро по лит Ана ста си је, дао бла го слов за цр кве ну са хра ну Ко за ка 
ко ји су жи вот фор мал но окон ча ли са мо у би ством за то што ни су хте ли да 
пад ну у ру ке цр ве них. 'Њи хо ви по ступ ци – пи сао је – бли жи су под ви гу 
све те Пе ла ги је Ан ти о хиј ске, ко ја се ба ци ла са ви со ке ку ле, ка ко би из бе гла 
обеш ча шће ње (си ло ва ње)'...

У Ка та комб ној Цр кви се са чу ва ло пре да ње о схи мо на ху Ле он ти ју (Ми мри-
ко ву), ко ји је бла го си љао истин ски пра во слав ним хри шћа ни ма да иду у рат 
про тив ко му ни ста. Они су се бо ри ли не освр ћу ћи се на Нем це. На при мер, већ 
9. ма ја 1945. го ди не, у од бра ни Бре сла уа, ру ске је ди ни це, при ти сну те уз бал-
тич ку оба лу, од ла зи ле су у бор бу пред во ђе не њи хо вим све ште ни ци ма...”523

Про то је реј Ма ха ил Ар дов је 2005. го ди не при чао: „Ја сам већ по ста ри-
ја осо ба. И са свим до бро се се ћам го ди на по сле ра та, 1945. и 1946, ка ко је 
Мо сква би ла бу квал но пре пла вље на ин ва ли ди ма, вој ни ци ма ко ји ма су по 
по врат ку из ра та не до ста ја ле ру ке и но ге, а он да, од јед ном, сви су иш че зли. 
Тек ка сни је сам са знао да су би ли по хва та ни и по сла ни да умру на остр ву Ва-
ла ам, ка ко не би ква ри ли из глед пре сто ни це. Та да та мо ни је би ло ма на сти ра. 
Мо же те да за ми сли те у ка квим су усло ви ма пре жи вља ва ли сво је по след ње 
да не. Би ли су то ли ко бед ни и на те ра ни да про се да би пре жи ве ли. Ето ка ко се 
по сту па ло пре ма њи ма, са мо за то да не би пре сто ни ца би ла на ру же на њи хо-
вим при су ством! То га се се ћам са свим до бро. Осим то га, као што сви зна мо, 
због Ста љи на и ње го вих вој них во ђа, огро ман број со вјет ских др жа вља на био 
је из ве ден из зе мље као за тво ре ни ци. Вла да их се од мах од ре кла, од мах су 
би ли озна че ни као из дај ни ци. То је има ло за по сле ди цу да ка да су из јед ног 
или дру гог раз ло га до шли на траг у сво ју зе мљу, ве ћи на њих би ла је оте ра на 
у рад не ло го ре. Та ко су се у оно вре ме од но си ли пре ма ве те ра ни ма...”524

523 Solda to v,  op.  ci t.  Схи- мо нах  Епифа није ( Чернов)  пише о  не колико муч ен ик а Катакомбн е Цркве  
к оји су  б или стре љани зб ог  одб иј ања да с е боре  у Ц рвеној Армиј и  (Tserkov' Katakombnaia  na Zemle 
Rossi jskoj (Th e Catac om b  Church on the  Russian L a nd) , Wo ki ng ,  1980 (у рукопис у) (Р) ).
524 Ard ov , „Avoidi ng par ticipation in the Great  V ictory Services”, sermo n  gi ven on May 8 , 2005,  Vertograd, 
May 18, 2 00 5; пр еведено у Th  e  H off man  Wi re, 18  м ај,  20 05. Sh um il o  пише : „По д  из го вором п он овног  у сп-
остављања 'с оц ијалис тичке за кон итости'  читаве по родице, ч ак  и насељ а,  биле  су  п ос лате у С иби р, 
угла вно м из Западн е Украјине,  Бело русије  и балт ичког  по дручја. Пр и к рају 40 -и х, совје тск и марша л 
 Жуков н аредио  је  присилно у клањањ е и з Зап адне Украјине у  Сибир, Казахстан и  дру га под ру чја виш е 
од 500.00 0 људи ” (op.  cit.)  А ле ксандар Јаковљ ев  пише  да  су т ок ом рата власти  по губи ле 157 .0 00 вој ни-
ка  Црквене  Армиј е  (што је  еквивалент но  петнаест  дивизија)  и скоро   мил ион је б ил о је у хапшено (A 
Ce ntu ry of Russian Violence  in Soviet R us si a, Yale U nivers ity Pre ss,  2003).
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Со вјет ска офан зи ва
„За успе шно во ђе ње 'са бо ра' (ја ну ар 1945) ге не рал ма јо ру НКВД-a Г. 

Кар по ву до де ље на је нај ви ша др жав на на гра да – 'Ле њи нов ор ден'. Па три јарх 
Алек сеј и оста ли уче сни ци са бо ра би ли су ве ли ко ду шно на гра ђе ни. Убр зо 
на кон са бо ра, 10. апри ла 1945. го ди не, Ста љин се лич но су срео са Си мјан-
ским (па три јар хом Алек се јем). На са стан ку су по ред Ста љи на уче ство ва ли 
и на род ни ко ме сар за ино стра не по сло ве В. М. Мо ло тов, а из Мо сков ске 
па три јар ши је [НКВД агент] ми тро по лит Ни ко лај (Ја ру ше вич), ко ји је убр зо 
по стао пред сед ник но во фор ми ра ног оде ље ња за спољ ње (тј. ме ђу на род не) 
цр кве не по сло ве (ОВЦС), и про то је реј Н. Кол чиц ки – се кре тар Мо сков ске 
па три јар ши је за ду жен за пи та ња ме ђу на род них од но са. Ево ка ко се па три-
јарх Алек сеј ка сни је се ћао овог са стан ка: '… Ис пу ње ни сре ћом што ли цем  
у ли це ви ди мо ње га (Ста љи на), чи је се име из го ва ра са љу ба вљу не са мо у 
свим де ло ви ма на ше зе мље, већ и у свим сло бо до љу би вим и ми ро љу би вим 
зе мља ма све та, из ра зи ли смо на шу ве ли ку за хвал ност Јо си фу Ви са ри о но-
ви чу… Ди ску си ја је пред ста вља ла ни ма ло уси ље ни раз го вор оца са сво јом 
де цом'. Као што В. Алек се јев по твр ђу је, на во де ћи пре пи ску из ме ђу (па три-
јар ха Алек се ја) А. Си ман ског и Г. Кар по ва, на са стан ку се 'по ред раз ма тра ња 
уну тра шњих цр кве них про бле ма, раз го вор на пр вом ме сту ти цао за дат ка 
Ру ске Пра во слав не цр кве на по љу ме ђу на род них од но са… Цр ква је, пре ма 
Ста љи но вом кон цеп ту, има ла да од и гра зна чај ну уло гу у олак ша ва њу ме-
ђу на род них кон та ка та СССР-а, ко ри сте ћи сво је соп стве не ка на ле'. Убр зо 
на кон овог са стан ка, 28. ма ја 1945. го ди не, па три јарх Алек сеј је нео че ки ва но 
кре нуо на 'по кло нич ког пу то ва ња' по Бли ском ис то ку, где се су срео не са мо 
са ис так ну тим вер ским ли ци ма, већ и са ше фо ви ма вла да и дру гим ути цај-
ним по ли ти ча ри ма.525 По сле по се те зе мља ма Бли ског ис то ка, ми тро по лит 
Ни ко лај, ко ји је та мо пра тио со вјет ског па три јар ха, от пу то вао је кра јем ју на 
за Ен гле ску, где га је у Ба кин гем ској па ла ти при мио краљ Џорџ VI. Ми тро-
по лит Ни ко лај је учи нио успе шан по ку шај вр ше ња по ли тич ког ути ца ја на 
кра ља, са ци љем кре и ра ња 'де мо крат ског ими џа' то та ли тар ног Ста љи но вог 
ре жи ма у бри тан ским вла ди ним кру го ви ма…

Ин тер ни ре зул тат Мо сков ког са бо ра из 1945, ко ји је био по зи ти ван по 
со вјет ски ре жим, би ла је чи ње ни ца да је за хва љу ју ћи уче шћу ис точ них па три-
ја ра ха, Ста љи но вом по ду хва ту дат из глед 'ле ги тим но сти' и 'ка но нич но сти', 

525 Т оком овог  путов ања  на Блиски  Ис то к,  патри јарх  се умешао  у  грчк и  гр ађански  ра т, по зив ај ући 
грчки  на род да  п од рж и  комунисте и од баци мона р хисте  и  бри та нске империјалисте (и с ам  Стаљин је 
заузео неутралн ији став –  В .  М.).
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што је на ве ло на гре шку не са мо део пра во слав ног све штен ства и хи је рар хи је 
у ра се ја њу [о че му ви ше у да љем тек сту], већ и мно ге исти ни то пра во слав не 
ка та комб не па сти ре у СССР-у, ко ји на ив но ни су по сум ња ли да је на ње му 
мо гло би ти ика квих  ан ти ка нон ских пре кр ша ја”.526

На та ла су про со вјет ског рас по ло же ња, ко ји је усле дио на кон по бе да Цр ве-
не ар ми је, Со вјет ска цр ква је про фи ти ра ла за хва љу ју ћи раз би ја њу за јед ни ца 
по ли тич ких еми гра на та у не ко ли ко зе ма ља и укла ња њу не ко ли ко епар хи ја Ру-
ске За гра нич не Цр кве. Та ко се у Ира ну епи скоп Јо ван Ур миј ски при са је ди нио 
Мо сков ској па три јар ши ји. У Бу гар ској је ар хи е пи скоп Се ра фим (Со бо љев) 
учи нио исто – иако је, пре ма све до че њу ње го ве ду хов не кће ри, игу ма ни је 
Се ра фи ме (Ли вен), на ста вио да со вјет ску власт на зи ва „са тан ском” и да се 
про ти ви про ди ра њу ко му ни стич ког ути ца ја у цр кви у Бу гар ској. У Па ле сти ни 
су со вје ти, по др жа ни од стра не но ве изра ел ске вла де, на сил но узур пи ра ли 
не ке хра мо ве РПЦЗ-а, на но се ћи и фи зич ке по вре де не ким мо на си ма.527

У Ки ни су сви ру ски епи ско пи сем јед ног – про сла вље ног чу до твор ца 
Јо ва на (Мак си мо ви ча) Шан гај ског – при хва ти ли со вјет ске па со ше  и окре ну-
ли се Мо сков ској па три јар ши ји. Ипак, пре ма не ким из во ри ма, ар хи е пи скоп 
Јо ван је у по чет ку био на кло њен ује ди ње њу са Мо сков ском па три јар ши јом, 
и на кон што је ар хи е пи скоп Вик тор 2. ав гу ста од лу чио да по ми ње „па три-
јар ха”, ар хи е пи скоп Јо ван је  ту од лу ку до че као са ра до шћу.528 Но, иако је 
ар хи е пи скоп Јо ван по чео да по ми ње „па три јар ха” Алек се ја, и на ло жио и 
сво јим све ште ни ци ма да та ко чи не, ка да је ње гов све ште ник отац Пе тар  
по ку шао да уве де по ми ња ње „па три јар ха” у ма на сти ру ко ји је во ди ла игу ма-
ни ја Адри ја на (ка сни је сан фран ци скан ска), она му је то за бра ни ла и ре кла 
да се вра ти ар хи е пи ско пу Јо ва ну и по ру чи да је то по гре шна од лу ка. Све ти 
Јо ван се сло жио и пре стао је да по ми ње со вјет ског па три јар ха, због че га је 
ста вљен под за бра ну од стра не ар хи е пи ско па Вик то ра 15. ју на 1946. го ди не. 
Јед но од  ње го ве ду хов не де це го во ри ка ко се он ка јао због по ми ња ња па три-
јар ха сва ки пут ка да би се су срео са дру гим епи ско пом, чак и ка сни је, за све 
вре ме сво га жи во та у САД.529

526 Sh um ilo, op . cit.
527 „How  th e ROCA lost Jerusalem”, Vertog rad-I nform,  №  20, Octobe r , 2000, pp.  23 -36 (Р).
528 A rchbis ho p  A mbrose (von Sie ve rs ), „Proslavlen li u Boga  Ark hiepis ko p  I oan n (Ma ks imovich )? ”  (Д а 
ли је Бо г просла ви о а рхиепис копа Јо ва на  (Максимовића)?), Russkoe Pravoslavie (Рус ко Право славље), 
№ 2 (16), 1999, p. 34 (Р).
529 Fr. Andrew Kencis         monpress@telusplanet.net , Decemb er  3,  1998;   Fr.  Mark Smith, „Re: [paradosis] 
Fundamental Question”,                    orthodox-tradition@yahoogroups.com,  June  6, 20 03 .  Матуш ка  Анастаси ја  
Шатило ва  пише да  ј е видела писмо покајања Синоду св. Јована у синодском архиву ( Church  Ne ws,  
April,  1 998,  vol.  10, № 4  ( 71 ), p. 6).
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Из ве штај јед ног оче ви ца о оно ме што се од и гра ло гла си: „При ти сак на 
епи ско па Јо ва на Шан гај ског по чео је чак и пре кра ја Дру гог свет ског ра та, 
ка да су је рар си За гра нич не Цр кве у Ман џу ри ји – ми тро по лит Ме ле ти је, ар-
хи е пи ско пи Не стор и Ди ми три је, и епи скоп Ју ве на ли је по сла ли пи сма  над-
ле жном Ар хи е пи ско пу пе кин шком и ки не ском Вик то ру и епи ско пу Јо ва ну 
Шан гај ском, у ко ји ма их оба ве шта ва ју да су 26. ју ла 1945. го ди не, при зна ли 
па три јар ха Алек се ја Мо сков ског и све Ру си је, су ге ри шу ћи да би и ар хи е пи скоп 
Вик тор и епи скоп Јо ван тре ба ло да сле де њи хов при мер и пот чи не се но вом 
Мо сков ском па три јар ху као за ко ни тој гла ви Ру ске Пра во слав не Цр кве.

По што због рат них деј ста ва ни је имао кон та кат са За гра нич ним Си но дом 
ван гра ни ца Ки не, и ни је по зна вао пра во ста ње ства ри у Евро пи, епи скоп Јо-
ван је у пи сму ко је је до био од је рар ха из Хар би на, пи сао сво ме над ре ђе ном, 
ар хи е пи ско пу Вик то ру, са ве ту ју ћи га да не чи ни ни шта у по гле ду при зна ва ња 
но вог па три јар ха пре но што по но во ус по ста ве ве зу са За гра нич ним Си но-
дом, док је за рад раз ја шње ња пи та ња ле гал но сти и ка нон ске ис прав но сти 
или не ис прав но сти из бо ра па три јар ха Алек се ја, вла ди ка Јо ван са ве то вао 
ар хи е пи ско пу Вик то ру да му по ша ље крат ку че стит ку по во дом ње го вог ру-
ко по ло же ња и са че ка да ви ди ка кав ће би ти ре зул тат. На тај на чин он је хтео 
да раз ја сни пи та ње да ли је но ви па три јарх био на след ник у Бо гу упо ко је них 
и од За гра нич не Цр кве увек при зна ва них па три јар ха Ти хо на и чу ва ра па три-
јар шиј ског тро на ми тро по ли та Пе тра (Кру тиц ког), или је јед но став но био 
на ста вљач по ли ти ке умр лог со вјет ског па три јар ха Сер ги ја.

У оче ки ва њу раз ја шње ња овог пи та ња и за рад уми ри ва ња де ла ру ске ко-
ло ни је у Шан га ју, ко ји је по стао про со вјет ски ори јен ти сан и ко ји је зах те вао 
при зна ва ње Мо сков ског па три јар ха, епи скоп Јо ван је из дао указ (де крет бр. 
630 да ти ран на 6. сеп тем бар / 24. ав густ 1945) у ве зи са при вре ме ним по ми-
ња њем па три јар ха Алек се ја на бо го слу же њи ма, уме сто до та да по сто је ћег 
по ми ња ња 'пра во слав ног епи ско па та Ру ске цр кве'.

У ме ђу вре ме ну су ве зе са За гра нич ним Си но дом ко нач но по но во ус по-
ста вље не 2. ок то бра 1945, ка да је епи скоп Јо ван из Швед ске до био те ле грам 
пот пи сан од ми тро по ли та Ана ста си ја, ко ји га је крат ко из ве стио да За гра нич-
ни Си нод и да ље по сто ји, да су ро ди те љи вла ди ке Јо ва на жи ви и здра ви у 
Не мач кој, и да он, ми тро по лит, тра жи из ве штај о ста њу цр кве у Ки ни.

Епи скоп Јо ван је по слао из ве штај о си ту а ци ји на ста лој у Шан га ју и упи-
тао га за упут ства, док је текст те ле гра ма ми тро по ли та Ана ста си ја до ста вио 
ар хи е пи ско пу Вик то ру у Пе кин гу.

Сле де ћи те ле грам до шао је у но вем бру из Сје ди ње них Др жа ва од ар хи е-
пи ско па Ти хо на За пад но а ме рич ког и Сан фран ци скан ског, у ко ме га вла ди ка 
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Ти хон из ве шта ва да су он, ми тро по лит Ана ста си је и ар хи е пи ско пи Ви та ли је 
и Јо а саф ме ђу соб но ус по ста ви ли кон такт, те да по зи ва ју епи ско па Јо ва на да 
им се при дру жи и не при зна Мо сков ског па три јар ха.

Ово је би ло све што је епи ско пу Јо ва ну би ло по треб но да зна, и ка да је, 
по чет ком де цем бра 1945. го ди не, сти гло пи смо од ар хи е пи ско па Вик то ра у 
ко ме га оба ве шта ва да је при знао Мо сков ског па три јар ха, епи скоп Јо ван је 
ка те го рич но од био да то учи ни, и по ред стра хо ви тих при ти са ка, на го во ра 
и прет њи.530

Уве че 15. ја ну а ра 1946, ар хи е пи скоп Вик тор је ави о ном из Пе кин га оти-
шао у Шан гај и об ја вио да је не са мо при знао па три јар ха, већ је по стао и 
со вјет ски гра ђа нин, при ма ју ћи  па сош СССР-а.531

Ар хи е пи скоп Вик тор је уза луд но по ку ша вао да и епи ско па Јо ва на убе-
ди и при мо ра на то да при зна па три јар ха и да му се пот чи ни. Нај зад, до шао 
је на  ре до ван не дељ ни са ста нак све штен ства, где их је зва нич но оба ве стио 
о свом пре ла ску у Со вјет ску цр кву, зах те ва ју ћи да слу жи те љи цр кве сле де 
ње гов при мер, а по том је, оста вив ши епи ско па Јо ва на као пред се да ва ју ћег, 
на пу стио са ста нак. По сле го во ра епи ско па Јо ва на, ко јим је по звао све штен-

530 „ Ука зом патријар ха   Але ксеја М осковско г, да ти раним на  27 .  де цембар  19 45, Ми сионарс ки 
центар  у Кини   пон ов о је пр иса јед ињен м ати чн ој  Руској  ц ркв и и пр ек ид про уз рокован ра ск олничким  
ак тивност има К арлова чк ог Синода   исц ељ ен  је. Д од уше, пр едс тава о  рад у цркв е д онекле ј е  била 
п ом ућ ен а расколом  ви карног Епи ск опа шан га јс к ог, Ј ована Ма ксимов ича  из  1946, који ј е  предводи о 
о позицио ни  покрет пр отив  патријарха и свог надлежн о г е пископ а  у Пекингу.” (Једна Црква, том 12,  
б р.  9-1 0, септ ембар-окт обар 19 58, стр . 228) ( В.М.).
531 Прото презв итер И ли ја  Јен пи ше:  „После Д ру гог свет ск ог  рата , многи р уски  политичк и емигра-
нти  у Шанг ај у, укљу чујућ и  неке о д  с ве штенства , узели су со вјетск е пас оше. Глава м ис ије, архиепископ 
Виктор  био ј е  ме ђу он има к оји  су т о учинил и,  ка о ш то је  би о и в иш и старешина  на ше саборн е  цркве,  
п ротопре звитер  Ми хаил Рогожи н. Ми,  заједно са влади ко м Јов аном,  нисмо с ле дил и овај п риме р. 
Сећам  с е  да је вл ад и ка  Јован д обио о ба вештење  из Совје тс ког к онзулата д а архиеписк оп В иктор дол-
аз и у Шангај. Вла дика Ј ован је ок уп ио све  св ештенство и објавио  да с е  он  неће срести  са влад ик о м 
 Виктором . Ми см о га у то ме подржа ли. 
     „К ада је  а рхиепи ск оп  Виктор с ти гао у  Ша нгај из Пекинга, осмор о чланова  Ко мсомол ске омладине 
пратил о  га је д ок се он  кр етао к а  саборној цркви , г де  је отац Михаи л  управо б ио  за вршио м олебан . 
М и смо п осматрали  ш та се збивало и з парохијског  дома. Нар ед н ог   д ана  се  д есило да сам ја м ор ао да 
с е  сре тн ем са архиепископом В иктором. О н је нас  наз ив ао 'Јо ва новци ма '. 'Да, и  да ли знате због ч ег а 
смо нак лоњени  владики Јовану?',  упита о сам г а.  'Ако  ж елите да знате, рећи  ћ у вам.  Ко је  о вде дов ео  
влад ик у Јована? Ви  сте  на м  га до вели.  После  доласк а  вл адике Јован а  ви ст е  сами долазили  ов де много 
п ута  и гов орили  м у: „В лад ико Ј ов ане, ја Вас п оштује м, и п риз на јем ваша в исока живо тн а мерила, 
 ви с те добар во ђа. На ста вите ов им  путем. И у кол ико Вас с ве штенство  не слуша,  н ем ој те оклева ти 
да их  казните. ” 'Владико  за р нист е Ви изговор или ове ре чи ?' 'Јеса м,' признао ј е влади ка  Викт ор . 'Ето 
зашто  га сл ушам о. А са да  сте Ви п ро ти в владике Јова на. Ви  сте с ада со вјетски грађан ин, и н емогућ е 
је  да са Ва ма имамо  икакав однос. Ја  сам Кине з;  наше с ве штенс тво о ст ало је бело,  а л и  ви сте  совјет -
'-  цр вени]. Ч ините к ако хоћ ет е …'  „ ” (А рхиепис коп  Петар Пе рекр ес тов , Човек  Божји – арх ие пископ 
Ј ов ан Ш ангај ск и и  Санфр анцискашки, Reding, Ca.:Никодим, Прав ос ла вно издавачко др уш тво, 1994, 
ст р.  6 4-65) (В.М.) 
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ство да оста не вер но Ру ској За гра нич ној Цр кви, на са стан ку је до не та од лу ка 
ко ју је он сам пред ло жио: да се ми тро по лит Ана ста си је из ве сти о ода но сти 
све штен ства За гра нич ном Си но ду и да се за тра же да ља упут ства.

Ду го вре ме на ни је би ло од го во ра од Си но да, и у том пе ри о ду од се дам 
не де ља, на епи ско па Јо ва на вр шен је стра хо вит при ти сак од стра не со вјет ских 
чел ни ка, ар хи е пи ско па Вик то ра, ми тро по ли та Не сто ра из Ман џу ри је, ве ћег 
де ла ру ске за јед ни це ко ји се при ја вио за со вјет ске па со ше, све штен ства ко је 
је пре шло на ту стра ну, и дру гих. И  пи сме но и усме но, у штам пи, по клу бо-
ви ма и на са стан ци ма, со вјет ска стра на по ку ша ва ла је да до ка же да је из бор 
па три јар ха био пот пу но ле га лан, у скла ду са свим цр кве ним ка но ни ма, и као 
до каз је пред ла га ла при ка зи ва ње до ку мен тар ног фил ма о из бо ру па три јар ха 
Мо сков ског и све Ру си је.

Епи скоп Јо ван је при стао да по гле да филм, ка ко би лич но ви део и про ве-
рио це лу про це ду ру из бо ра, под усло вом да се филм не при ка же у Со вјет ском 
клу бу, где су при ка зи ва не све со вјет ске про јек ци је у то вре ме, не го у јед ној 
по зо ри шној са ли.

Ве ћи на шан гај ског кли ра до шла је на про јек ци ју, укљу чу ју ћи ми тро но-
сног про то је ре ја Н. Кол че ва, ко ји са да жи ви у Сан Фран ци ску, оца И. Је на 
и дру ге.

Пре по чет ка фил ма, и без ика квог упо зо ре ња, ор ке стар је по чео да сви ра 
со вјет ску хим ну и епи скоп Јо ван је истог тре нут ка на пу стио са лу. Ор га ни за-
то ри про јек ци је од мах су по тр ча ли за је рар хом, и за у ста вив ши га у ход ни ку, 
по че ли су да се из ви ња ва ју, по ку ша ва ју ћи да га на го во ре да оста не. Епи скоп 
Јо ван се вра тио у са лу на кон за вр шет ка хим не, и по што је ви део филм, из ја вио 
је да у та ко зва ном из бо ру па три јар ха ко ји је при ка зан, ап со лут но ни је би ло 
ле гал но сти, да је из бор во ђен у скла ду са кла сич ним со вјет ским мо де лом у 
ко ме се про та жи рао са мо је дан кан ди дат, за ко га су без из у зет ка иден тич но 
гла са ли пред став ни ци свих епар хи ја, чи та ју ћи сте ре о тип ну фра зу, у че му 
не ма ни чег ду хов ног или ка нон ског.

Ова из ја ва епи ско па Јо ва на још ви ше је раз бе сне ла бољ ше вич ке кру го ве, 
па је про гон Вла ди ке и ње му вер ног кли ра по стао још ин тен зив ни ји.

Два де се тог мар та, на дан хра мов не сла ве, вла ди ки Јо ва ну је за вре ме Ли-
тур ги је до нет те ле грам. По што он за вре ме бо го слу же ња ни ка да ни је обра ћао 
па жњу ни на шта спо ред но, ни је га про чи тао, не го га је са мо ста вио у џеп, да 
би га отво рио тек на кон слу жбе. У те ле гра му ко ји је пот пи сао ми тро по лит 
Ана ста си је пи са ло је:

'При хва там од лу ку кли ра под ва шим пред се да ва њем као ис прав ну'.
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Ова мо рал на по др шка до би је на од по гла ва ра Ру ске За гра нич не Цр кве 
да ла је но ву сна гу кли ру ко ји му је остао одан за да љу од бра ну пра во слав них 
цр ка ва од бољ ше вич ких пре тен зи ја и узур па ци је.

У овој бор би вла ди ка Јо ван ни је имао од мо ра, бу квал но је ле тео од хра-
ма до хра ма, по се ћи вао шко ле и дру штве не ор га ни за ци је, др жао про по ве ди 
у од бра ну За гра нич ног Си но да по зи ва ју ћи ру ски на род да му оста не ве ран, 
из ба ци вао је со вјет ске аги та то ре из пра во слав них хра мо ва и бе ло гар деј ских 
ру ских ор га ни за ци ја.

У овом пе ри о ду вла ди ка Јо ван је био пред мет из у зет но ја ког при ти ска и 
прет њи од стра не ка ко ар хи е пи ско па Вик то ра та ко и ми тро по ли та Не сто ра, 
ко ји ће би ти по ста вљен за ег зар ха па три јар ха Алек се ја на Да ле ком Ис то ку.

Нај зад је 15. ма ја сти гао те ле грам од ми тро по ли та Ана ста си ја из Мин-
хе на ко јим се оба ве шта ва да се епи скоп Јо ван уз ди же у чин ар хи е пи ско па, 
уз ње го во исто вре ме но пот чи ња ва ње ар хи је реј ском Си но ду. Ме ђу тим, ово 
је би ло не мо гу ће из не ти у јав ност пре при ма ња зва нич ног ука за од стра не 
Си но да.

У пе так, 13. ма ја 1946, ар хи е пи скоп Вик тор је по но во до ле тео у Шан гај, 
али овог пу та на до ла ску се су срео са кон зу лар ним зва нич ни ци ма, а не са 
кли ром и па ро хи ја ни ма. Исте ве че ри, ар хи е пи скоп Вик тор је сти гао у све-
ча ном од је ја ни ју до са бор не цр кве, пра ћен кон зу лар ним зва нич ни ци ма и 
но во ре гру то ва ним чла но ви ма Ком со мо ла, и са сво јом прат њом за у зео део 
Вла ди чан ског дво ра.

Сле де ћег да на 1. ју на 1946. сти гао је ду го о че ки ва ни указ о уна пре ђе њу 
епи ско па Јо ва на у чин  над ле жног ар хи е пи ско па са исто вре ме ним пот чи ња-
ва њем Си но ду.

Но ви над ле жни ар хи е пи скоп оба ве стио је ар хи е пи ско па Вик то ра о свом 
на ме ште њу и на го ве стио му да на пу сти Па ро хиј ски дом и на пу сти гра ни це 
Шан гај ске епар хи је.

Ар хи е пи скоп Вик тор је за уз врат 15. ју на уру чио ар хи е пи ско пу Јо ва ну 
указ Мо сков ског па три јар ха (бр. 15, 13. јун 1946) о ста вља њу епи ско па Ју ве-
на ли ја из Ман џу ри је на рас по ла га ње ар хи е пи ско пу Вик то ру 'да за у зме сто-
ли цу  епи ско па Јо ва на Шан гај ског, ко ји не при зна је ју рис дик ци ју Мо сков ске 
па три јар ши је.'

Ше сна е стог ју на 1946. овај указ је об ја вљен у со вјет ским но ви на ма, и на-
сту пи ло је вре ме отво ре не бит ке за фи зич ко по се до ва ње са бор не цр кве, и за 
пра во оба вља ња бо го слу же ња у њој. Ар хи е пи скоп Вик тор је за бра нио на шем 
све штен ству (је ро мо на ху оцу Мо де сту, оцу Ме две де ву, оцу К. За нев ском) да 
слу жи у са бор ној цр кви, док је вла ди ка Јо ван сам слу жио сва ко днев но, на-
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ло жив ши истим све ште ни ци ма да слу же са њим, а за бра њу ју ћи со вјет ским 
све ште ни ци ма да др же про по ве ди. Сам је об ја шња вао вер ни ма за што Ру ска  
Пра во слав на За гра нич на Цр ква ни је при зна ла Мо сков ску па три јар ши ју.

Осе ћа ју ћи да се рав но те жа све вре ме ме ња у ко рист епи ско па Јо ва на, 
со вјет ска стра на је по че ла да при бе га ва прет ња ма, ко ри сте ћи за то чла но ве 
Ком со мо ла и раз врат ни ке. Јед ном при ли ком је по сто ја ла озбиљ на опа сност 
да ће ар хи е пи скоп Јо ван и оста ле ан ти ко му ни стич ке во ђе бе ле ру ске ко ло-
ни је би ти кид на по ва ни и од ве де ни од стра не го ре по ме ну тих на со вјет ски 
брод. Пред став ни ци на ше омла ди не су без вла ди чи ног зна ња ор га ни зо ва ли 
стра жу ко ја га је увек у сто пу пра ти ла и чу ва ла. 

Ка да је ар хи е пи скоп Вик тор 'укло нио' ар хи е пи ско па Јо ва на сво јим ука-
зом и за бра нио му да слу жи, вла ди ка Јо ван је, уме сто да на пу сти са бор ну 
цр кву, иза шао на ам вон и ре као вер ни ма да је укло њен од стра не ар хи е пи ско-
па Вик то ра за то што је остао одан за кле тви ко ју је дао За гра нич ном си но ду, 
ко ју су они обо ји ца по ло жи ли,  и  на ста вио је да слу жи це лу Ли тур ги ју до 
кра ја!…

Ав гу ста 1946, со вјет ско све штен ство и со вјет ски гра ђа ни пре ста ли су 
да по се ћу ју са бор ну цр кву, а Ки не ска на род на вла да, као и град ске вла сти, 
при зна ли су ар хи е пи ско па Јо ва на као по гла ва ра шан гај ске епар хи је Пра во-
слав не За гра нич не Цр кве.”532

Ка сни је је ар хи е пи скоп Јо ван ева ку и сао сво ју па ству на Фи ли пи не, а 
за тим у Сје ди ње не Др жа ве. Ње го во од би ја ње да се при кло ни со вје ти ма, 
не сум њи во је спа си ло ка ко фи зич ке, та ко и ду хов не жи во те ње га и ње го ве 
па стве. Они ко ји су при хва ти ли со вјет ске па со ше и вра ти ли се у 'отаџ би ну' 
ни су би ли та кве сре ће…533

532 „Declaration”  by  G.K. Bolotov, P.I. Alex eenko, V.V. K rasovsky, N.N. Pleshanov, B .M . Krain, B.L. 
K uper, M.A.  Mo shkin, 9  Ma y ,  1963, San Franc is co  (Р). See al so  Mo nk Benjam in,  „ Arkhiepisko p Ioann (Mak-
simovich ) kak  okhranitel'  t se rkovnago imushch est va v Shankhae” (A rchbishop John  (Maximov ic h) a s  the 
Preserve r  of Chur ch Property in  Sh anghai), Pravoslavnaia Rus' (Orthod ox  Ru ssia),  №  23, De cemb er 1/1 4, 
1999 , pp.  5-  7  (Р).
533 Мит рополит  В але нтин  Су здаљски  пише: „Сећам се го ди не 195 6, мушког манасти ра Успењ а  у 
Одеси , г де сам  би о н еради  сведо к,  док су  с е тамо из  ло гора  и затвора,  одслуж ивши с во је роко ве , вра-
ћали они јера рс и  који су с е  пос ле рата  вратили у  Русију  ка ко  би се   сједи нили  са 'ма тер инс ком Цркво м'  
на позив Стаљ ино ве владе  и  Московск ог патр иј арха: 'Отаџбина вам ј е  оп ростила, отаџбина вас зове!'  
Го дине  1946. он и  су  са повере ње м  ушли у СССР ,  и истог тренутка  били  су заробљ ени и  утамниче ни  
н а 10 година , док  је  ' мајка Ц рква' ос та ла нема,  не под ижући св ој  глас  у од бра ну  оних које  је н аве ла  на 
зам ку .  Како б и  поново били  пос тављени  на  своје  ј ера рхијск е  по зи ције, морали  су  да п рист ану на  пев-
ање  хвалоспева  сергиј анизму  и да прихвате со вј етског  патр иј арха. А  шта пос ле  тога?  Неки од  њ их с у 
оконч али  с воје животе у  кућном при твору,  неки у м анастирски м з атвор има ,  док су други пак убрз о 
 отишли  у вечност.” ( Божи ћн а посла ниц а, 20 00/ 2001).  О  судбини  једног  од  ових повратни ка,  епис копа 
Нес тора Камчатског ви ди  „Tserkovnie Iudy” (Цркве н е Јуде), S l ovo  (Р еч), № 26, December 25, 1949 ;  у:  von 
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Ни у За пад ној Евро пи си ту а ци ја ни је би ла бо ља. Па ри ска ми тро по ли ја, 
или „Евло ги јев ци” (пре ма њи хо вом во ђи, ми тро по ли ту Евло ги ју), би ла је за-
ра же на је ре тич ким уче њем со фи о ло ги је, што је још 1927. до ве ло до рас ко ла 
са РПЦЗ. Не ко ли ко го ди на она ни је мо гла да од лу чи да ли да се при са је ди ни 
Мо скви или Кон стан ти но по љу, али на кра ју се од лу чи ла за Кон стан ти но пољ, 
јер Гр ци ни су по ста вља ли ни ка кве по ли тич ке зах те ве и би ли су то ле рант ни ји 
пре ма па ри ској је ре си. У Аме ри ци су се пр во дво ји ца епи ско па при дру жи ли 
Мо скви, а за тим су се, на са бо ру у Кли влен ду у но вем бру 1946, че тво ри ца од 
осмо ри це епи ско па Аме рич ке ми тро по ли је при дру жи ли па три јар ши ји, ма да 
су се уско ро опет одво ји ли (не вра ћа ју ћи се у РПЦЗ), ка да су уви де ли шта 
за пра во пот чи ња ва ње Мо сков ској па три јар ши ји зна чи.

„У при пре ма ма за (Кли вленд ски) са бор – пи ше Ан дре јев – ве о ма је ин-
те ре сант но и ка рак те ри стич но да су исте осо бе ко је су се бо ри ле у ко рист 
мо сков ске ју рис дик ци је а за одва ја ња од (РПЦЗ) Си но да, и ко је су 'по ма га ле' 
ми тро по ли ту Евло ги ју у Евро пи, пре шле са да из Па ри за у Аме ри ку и по че-
ле да 'по ма жу' ми тро по ли ту Те о фи лу (гла ви Аме рич ке ми тро по ли је). Уз 
нео бич но по зна ва ње цр кве них про бле ма, ови про фе со ри тех ни ке и ле пих 
умет но сти по че ли су ауто ри та тив но да твр де ка ко 'Мо сков ска па три јар ши-
ја ни на ко ји на чин не од сту па од дог ма та, ка но на и об ре да Пра во сла вља, а 
по ли ти ка ко ју во ди њен врх, ма да је да нас мно ги осу ђу ју, не мо же да има од-
лу чу ју ћи ути цај на њен ка нон ски по ло жај'. Та ко је Кли вленд ски са бор са мо 
фор мал но био при пре ман у са рад њи са За гра нич ним Си но дом, да би за тим, 
пот пу но од сту па ју ћи од ње го вих по зи ци ја, до нео сле де ћу ре зо лу ци ју: 'Усва-
ја мо од лу ку ко јом тра жи мо од Ње го ве све то сти, Па три јар ха мо сков ског, да 
нас по но во при ми у сво ја не дра и бу де наш ду хов ни отац, с тим да са чу ва мо 
пу ну ауто но ми ју ко ја да нас по сто ји. По што је је рар хиј ски ауто ри тет па три-
јар ши је не спо јив са је рар хиј ским ауто ри те том За гра нич ног Си но да Ру ске 
Пра во слав не Цр кве, Аме рич ка Цр ква са мо при вре ме но оста је пот чи ње на 
За гра нич ном си но ду”.534

Ме ђу тим, услед кон фу зи је ко ја је у Евро пи на сту пи ла по окон ча њу Дру-
гог свет ског ра та, мно ги не до стој ни епи ско пи и све ште ни ци (не ки од њих 
со вјет ски аген ти) ус пе ли су да се уву ку у ре до ве РПЦЗ. Већ то ком ра та об-
но вљен ски „епи ско пи” Иг ња ти је (Же бров ски) и Ни ко лај (Ав то но мов) би ли 
су при мље ни, из гле да уз ми ни мал не фор мал но сти, и по ста вље ни на беч ку 

Sie vers, „Bezobra zniki”, op. cit ., p. 20; N.  L arnik ov, „I pos hel Vladyka Nest or tem zhe pute m…” (И влад ика  
Нестор је пошао ти м истим пу тем), http://lis tok.com/article54.htm.
534  I.  M. Andreyev, History  of  the  Russian Chu rc h  from the Revolut ion to our Da ys, Jordanvill e,  1952; 
цитирано у: Is the Grace o f God pr esent in  the  S ov iet Ch ur ch?,  op . cit., p.  88.
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и мин хен ску ка те дру, да би ода тле би ли укло ње ни тек на ин си сти ра ње рев-
но сних мир ја на.535 И бив ши об но вље нац и во де ћи је рарх РПЦЗ у За пад ној 
Евро пи то ком ра та, ми тро по лит Се ра фим (Ља де) два пу та је тај но тра жио 
да бу де при мљен у Мо сков ску па три јар ши ју „у по сто је ћем чи ну”, пре но што 
је умро 1950. го ди не, али је од би јен.536 Још је дан ста ри ји ар хи је реј ко ји се при-
ду жио Мо сков ској па три јар ши ји, ми тро по лит Се ра фим (Лу кја нов), при мљен 
је у чи ну ко ји је имао, да би се 1954. за у век вра тио у За гра нич ну Цр кву. Осим 
то га, од око два на ест бе ло ру ских и укра јин ских ар хи је ре ја ко је је РПЦЗ при-
ми ла 1946. „у њи хо вом по сто је ћем чи ну”, бар за јед но га по ка за ло се да је Ју да 
– ар хи е пи скоп Пан те леј мон (Ру дик), чи ји је не мо рал оста вио раз о ран траг у 
ра зним зе мља ма, пре но што се и он вра тио у Мо сков ску па три јар ши ју.

Мо же се да кле ла ко до ћи до за кључ ка да су је рар си РПЦЗ би ли ду жни да 
вр ше стро жу про ве ру кан ди да та за епи ско пат, и да на стро жи на чин при ма ју 
оне ко ји су до ла зи ли из ре до ва об но вље на ца или сер ги ја на ца. Али у ха о су 
ко ји је усле дио по сле ра та, ка да је чак и пр во је рарх ми тро по лит Ана ста си је 
био при ну ђен да по бег не из Ср би је у вр ло крат ком ро ку и без цр кве не до ку-
мен та ци је, то је би ло лак ше ре ћи не го учи ни ти. Глав ни за да так био је да се 
про на ђу па сти ри за огро ман број Ру са ко ји су се на шли у за пад ним оку па ци-
о ним зо на ма; и са свим при род но је би ло да се узму они је рар си, истин ски 
или ла жни, ко ји су се по ну ди ли.

Исто вре ме но, мо ра се уочи ти да је део раз ло га за ин фил тра ци ју та ко мно-
го из дај ни ка у ре до ве РПЦЗ био знат но убла жа ва ње ње ног ста ва пре ма Мо сков-
ској па три јар ши ји од по чет ка три де се тих го ди на. То се пр ви пут мо гло ја сно 
при ме ти ти у по сла ни ци Ар хи је реј ског са бо ра РПЦЗ из 1933. го ди не, ко ју је, пре-
ма ар хи е пи ско пу Ни ко ну Ва шинг тон ском, са ста вио ми тро по лит Ана ста си је: 
„У по гле ду од но са пре ма Мај ци Цр кви, ру ска цр кве на ор га ни за ци ја у ино-
стран ству се бе сма тра са мо за ње ну гра ну, ор ган ски по ве за ну са це ли ном 
те ла Ру ске Цр кве, иако је при вре ме но ли ше на са мо спо ља шњег, цр кве но-ад-
ми ни стра тив ног је дин ства са њом.

До да на шњег да на чи та ва за гра нич на цр кве на ор га ни за ци ја се бе је сма-
тра ла и још увек сма тра из у зет ном и при вре ме ном ин сти ту ци јом, ко ја мо ра 
би ти уки ну та без од ла га ња на кон ус по ста вља ња нор мал ног дру штве ног и 
цр кве ног жи во та у Ру си ји.

535 В ид и: C hernov,  „Proniknovenie Ob novlen ch e st va  v Russk oj  Prav os la vnoj Tse rk vi”,  op  ci t. ; пис мо  
а рхиепис копа Аверкија С ира кушког упућено митроп олиту Фил аре ту  у  Њујор к  14/2 7.  септембра 
1966. (Р).
536 Chernov, „Proniknovenie Obnovlenchestva…”, op. cit., p. 3.
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Ми у пот пу но сти узи ма мо у об зир из у зет но те жак по ло жај ми тро по ли та 
Сер ги ја ко ји је са да de fac to гла ва Ру ске Цр кве, и све сни смо те жи не бре ме на 
од го вор но сти за ње ну суд би ну, ко је ле жи на ње му. Сто га, ни ко не ма пра во 
да га оп ту жи са мо због по ку ша ја сту па ња у ди ја лог са со вјет ским ре жи мом 
ра ди ле га ли за ци је по ло жа ја Ру ске Цр кве. Ни је без осно ва за ме ник чу ва ра 
па три јар шиј ског тро на у сво јој го ре на ве де ној Де кла ра ци ји ре као да са мо 
'са ња ри у сво јим ку ла ма од сло но ва че мо гу да за ми сле да та ко ве ли ка за јед-
ни ца као што је Пра во слав на Цр ква, са чи та вом сво јом ор га ни за ци јом, мо же 
мир но да по сто ји у др жа ви кри ју ћи се од вла сти'. Док Цр ква по сто ји на зе-
мљи, ње на суд би на оста је бли ско по ве за на са суд би ном дру штва и не мо же 
се за ми шља ти из ван вре ме на и про сто ра. За њу је не мо гу ће да се уз др жи од 
сва ког кон так та са моћ ном дру штве ном ор га ни за ци јом ка ква је вла да; ина че 
би мо ра ла да не ста не”.537 

Ова ли бе рал на ли ни ја при мет на је и у Ре зо лу ци ји Ар хи је реј ског са бо ра 
РПЦЗ из 1938. го ди не, опет са ми тро по ли том Ана ста си јем као ње ним глав-
ним пред став ни ком:

„Во ђе на је ди ску си ја о са слу жи ва њу са све штен ством ко је се на ла зи у 
ју рис дик ци ји ми тро по ли та Сер ги ја и ње го вог Си но да.

Ми тро по лит Ана ста си је је ис та као да све штен ство ко је до ла зи из Ру си је 
и ко је је би ло део по ме ну те ју рис дик ци је, од мах тре ба при ми ти у мо ли тве но 
оп ште ње; он је на вео ми шље ње ми тро по ли та Ки ри ла, из ње го ве по сла ни це 
штам па не у 'Цр кве ном жи во ту', да грех ми тро по ли та Сер ги ја не пре ла зи на 
клир ко ји му је пот чи њен.

До не та је од лу ка: кон ста ту је се да не ма смет њи за мо ли тве но оп ште ње 
и са слу жи ва ње са кли ром ми тро по ли та Сер ги ја”.

Опет, на свом Ар хи је реј ском са бо ру 1946. сви епи ско пи су 10. ма ја 
до не ли од лу ку: „Нај ви ша Цр кве на упра ва у Ру си ји у ли цу по гла ва ра Ру ске 
Цр кве па три јар ха Алек се ја до са да се ви ше но јед ном обра ти ла за гра нич ним 
епи ско пи ма са опо ме ном да уђу у ка нон ску пот чи ње ност па три јар ши ји, али, 
слу ша ју ћи упут ства на ше па стир ске са ве сти ми из етич ких раз ло га ни смо 
сма тра ли за мо гу ће да при хва ти мо те по зи ве све док се нај ви ша цр кве на 
ад ми ни стра ци ја у Ру си ји на ла зи у не при род ном је дин ству са ате и стич ком 
вла шћу и све док је чи та ва Ру ска Цр ква ли ше на истин ске сло бо де, свој стве не 
ње ној Бо жан ској при ро ди”. 

Ове до ку мен те је 2002. го ди не ци ти рао про то је реј Алек сан дар Ле бе дев, 
во де ћи за го вор ник сје ди ње ња Ру ске За гра нич не Цр кве са Мо сков ском па-
537  http://www.russianorthodoxchurch.ws/english/pages/history/1933epistle.html;

                           http://www.russianorthodoxchurch.ws/Poslania/poslanie.sobor.1933.html  (Р ).
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три јар ши јом, ка ко би по ка зао да је по зи ци ја РПЦЗ у од но су пре ма Мо скви 
увек би ла „снис хо дљи ва”. Као оп шта тврд ња, то ни је тач но. Али као тврд ња 
у по гле ду по ли ти ке за вре ме пред се да ва ња ми тро по ли та Ана ста си ја, то је 
при лич но тач но.

Не ко ли ко по ме сних Пра во слав них Цр ка ва, као што су срп ска, бу гар ска 
и ру мун ска би ле су са да уву че не у ор би ту со вјет ске цр кве. На „Све у је ди-
њу ју ћем са бо ру” у Лво ву 1946. го ди не уни јат ска цр ква Укра ји не на сил но је 
укљу че на у са став Мо сков ске па три јар ши је, што је мно ге уни јат ске епи ско пе 
и све ште ни ке ко ји су од би ли да се при са је ди не при ну ди ло да се по ву ку у 
иле га лу све до вре ме на Гор ба чо ва. Не што ка сни је и уни ја те у Че хо сло вач кој 
та ко ђе су би ле при ну ђе не да уђу у са став Мо сков ске па три јар ши је, а уни ја те 
у Ру му ни ји – у са став Ру мун ске па три јар ши је.

Овај про цес био је по твр ђен на са бо ру ко ји се 1948. са стао у Мо скви на 
ко ме су би ли при сут ни пред став ни ци Кон стан ти но пољ ске, Ан ти о хиј ске, 
Алек сан дриј ске, Грч ке, Срп ске, Ру мун ске, Бу гар ске, Че хо сло вач ке, Пољ ске и 
Гру зиј ске цр кве (ауто ке фал ност Гру зиј ске цр кве Мо сков ска па три јар ши ја је 
при зна ла убр зо по сле пак та Ста љин-Сер ги је из 1943. го ди не). На овом са бо ру 
ни су би ле пред ста вље не са мо Је ру са лим ска па три јар ши ја, Ру ска За гра нич на 
Цр ква, као и Истин ске Пра во слав не Цр кве Грч ке, Ки пра и Ру му ни је. Ту је 
про сла вља ње Мо сков ске па три јар ши је ишло за јед но са оп ту жба ма на ра чун 
ка то лич ког и про те стант ског За па да и осу дом еку ме ни стич ког по кре та ко ји 
је по но во ожи вео по сле пр ве Ге не рал не скуп шти не Свет ског Са ве та цр ка ва 
ко ја је одр жа на у Ам стер да му исте го ди не.

Са да се зна да су све од лу ке овог са бо ра би ле ис пла ни ра не го ди ну и по 
да на ра ни је у Цен трал ном ко ми те ту Ко му ни стич ке пар ти је.538 Осим то га, 
на ро чи та ар хи је реј ска по сла ни ца ја сно по ка зу је да су њи хо ви мо ти ви би ли 
чи сто по ли тич ки: „Свет про ла зи кроз бур но вре ме у ко ме се ја сно по ка зу ју 
не по мир љи ве раз ли ке из ме ђу ка то лич ког и ра ци о на ли стич ко-про те стант ског 
За па да са јед не стра не и пра во слав ног Ис то ка са дру ге… Нас, слу жи те ље Пра-
во слав не Цр кве, по го ди ла је чи ње ни ца да су они ко ји под сти чу но ви рат – де ца 
хри шћан ског ка то лич ког и про те стант ског све та. Ду бо ко нас је рас ту жи ло 
то што твр ђа ва ка то ли ци зма, Ва ти кан, и гне здо про те стан ти зма, Аме ри ка, 
упр кос гла су ми ра и хри шћан ске љу ба ви ко ји чу је мо, бла го си ља ју но ви рат 
и пе ва ју хим не у сла ву атом ских бом би и слич них про на ла за ка, на ме ње них 
уни ште њу људ ског жи во та. Ни ко од хри шћа на, без об зи ра на ве ру или на ци ју, 
не мо же да по мог не Ва ти ка ну у ње го вој по ли ти ци. Мо ли мо на ше га Ар хи па сти-
538 Документи у: M. Shkarovskij, R usskai a Pr avoslav nai a T serkov' i Sovietskoe Gosudarstv o  s  1943 po 19 64 
gg. (Р).
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ра, Го спо да Ису са Хри ста да про све ти ка то лич ку је рар хи ју све тло шћу Сво га 
Бо жан ског уче ња и по мог не им да ви де без дан сво га гре хо па да”.539

Глав ни бо го слов ски до при нос овом са бо ру до шао је од ар хи е пи ско па Се-
ра фи ма (Со бо ље ва) Бо гу чар ског (Бу гар ска). Он је при пре мио три из ве шта ја: 
про тив еку ме ни стич ког по кре та, о ста ром и но вом ка лен да ру, и о ан гли кан-
ској је рар хи ји. Се ра фим је из ра зио „по је ди нач но ми шље ње” о ка лен дар ском 
пи та њу, сма тра ју ћи да је са бор ска од лу ка о том пи та њу не а де кват на. У сво ме 
из ве шта ју про тив еку ме ни зма он је на гла сио да при су ство пра во слав них 
пред став ни ка на еку ме ни стич ким кон фе рен ци ја ма, чак и у свој ству по сма-
тра ча, пред ста вља от пад ни штво од све тог Пра во сла вља. До бро је го во рио 
и про то је реј Г. Ра зу мов ски: „Ру ска Пра во слав на Цр ква – ре као је он – увек 
је учи ла и до да нас учи, да је Пе де сет ни ца, или си ла зак Ду ха Све то га, већ 
би ла, и да хри шћа ни тре ба да че ка ју не но ву по ја ву Све то га Ду ха, на го слав-
ни Дру ги до ла зак Ису са Хри ста. Ума њи ва ње зна ча ја јед ном при не те жр тве 
Ису са Хри ста и про по вед о бу ду ћем 'тре ћем ча су', у ко ји ће би ти от кри ве но 
оче ки ва но Цар ство Ду ха Све то га, ка рак те ри стич но је за уче ње ма со на и је-
ре ти ка; јер но во по ја вље на про по вед о оче ки ва ној ва се љен ској пе де сет ни ци 
не мо же би ти ни шта дру го не го од јек древ ног ла жног уче ња пре ле шће них 
је ре ти ка”.540

Култ Ста љи на у цр кви
Осу ђу ју ћи За пад због ње го вих по ли тич ких гре хо ва, па три јар ши ја је на-

ста ви ла да на нај срам ни ји на чин сла ви Ста љи на, по ста ју ћи за и ста др жав на 
цр ква бољ ше вич ког ре жи ма. Још за вре ме ра та, култ Ста љи на, мо жда нај ве-
ћег про го ни те ља Цр кве у ње ној исто ри ји, на ра стао је до идо ло по кло нич ких 
раз ме ра. Он је на зи ван „за штит ни ком Цр кве” и „но вим Кон стан ти ном”. Та ко 
отац Гљеб Ја ку њин пи ше: „Са по чет ком ра та, и цр кве ном 'ре не сан сом' ко ја је 
усле ди ла, код ру ко вод ства Мо сков ске па три јар ши је по чео је да при мет но ја ча 
осе ћај да у исто риј ском про це су ко ји се од ви ја у Ру си ји по сто ји див но про ми-
шља ју ће де ло ва ње Бо жи је. Бо жан ско ору ђе у том про це су по ста је, по њи хо вом 
ми шље њу, 'му дри, Бо го по ста вље ни', 'Бо гом да ни Вр хов ни Во ђа'”.541

539  Zhurnal Moskovsko j Pa tri arkhi i,  194 8, no. 12, p. 6  (Р ); цити ра но у: Yakun in, „V sluzhenii k kul't u” 
(Moskovskaia P atriarkh ia  i ku l' t lichn osti Stal ina), у: Furman, D.E., Fr. Ma rk Smi rno v ( eds .), Na  p uti  k svo bo-
de  s o vesti, Mo s co w:  Progres s, 1989, p. 19 7 (Р).
540  Ви ди : Archimandrite Charalampus Vasilop oulos, Oikoumenismos khoris  m aska , At hens: O rth odo xos 
Typos, 1988, p .  12 2 (Г).
541 Y akunin, op.  cit,  p.  190. 
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За јед но са кул том Ста љи на до шло је до оду ше вље ног при хва та ња ко му ни-
стич ке иде о ло ги је. Та ко је од мах на кон ра та Мо сков ска па три јар ши ја по во дом 
из бо ра за Вр хов ни Со вјет СССР-а ис ту пи ла на сле де ћи на чин: „Ово га да на у 
свим са бор ним хра мо ви ма, цр ква ма и ма на сти ри ма на ше зе мље би ће са вр ше-
на бес крв на Жр тва ко ју је уста но вио Онај Ко ји је у свет до нео иде је љу ба ви, 
прав де и јед на ко сти. Ду бо ко дир ну ти слу жи те љи цр кве иза ћи ће на ам вон и 
бла го сло ви ти сво ја че да да из цр ка ва по хи та ју ка гла сач ким ку ти ја ма. Они ће 
им бла го сло ви ти да сво је гла со ве да ју кан ди да ти ма ко му ни стич ког бло ка… 
И они са ми да ће сво је гла со ве… Иде ал та кве лич но сти је – Ста љин…”542

Ипак, апо те о за „кул та лич но сти” Ста љи на у Мо сков ској па три јар ши ји 
до стиг ну та је при ли ком Ста љи но вог ро ђен да на 1949, ка да је у име чи та ве 
цр кве на Ста љи но во име би ла адре си ра на „Че стит ка Во ђи на ро да СССР-а” 
ко ја је об ја вље на у „Жур на лу Мо сков ске Па три јар ши је” (1949, бр. 12). „Без 
и нај ма њег ко ле ба ња – пи шу о. Гљеб Ја ку њин и гру па пра во слав них мир ја на 
– ми ту че стит ку мо же мо да на зо ве мо нај срам ни јим до ку мен том ко ји је ика-
да са ста вљен у име Цр кве, то ком чи та ве исто ри је по сто ја ња хри шћан ства, а 
тим пре то ком хи ља ду го ди шње исто ри је хри шћан ства у Ру си ји”.543

Та ко ђе, дан по сле Ста љи но ве смр ти, у мар ту 1953, па три јарх Алек си је 
је Са ве ту ми ни ста ра СССР-а пи сао: „У сво је лич но име и у име Ру ске Пра во-
слав не Цр кве из ра жа вам сво је нај ду бље и нај и скре ни је са у че шће по во дом 
смр ти не за бо рав ног Јо си фа Ви сар јо но ви ча Ста љи на, ве ли ког устро ји те ља 
на род не сре ће. Ње го ва смрт пред ста вља ве ли ку жа лост за на шу Отаџ би ну и 
све на ро де ко ји жи ве у њој. Ње го ву смрт са ду бо ким бо лом до жи вља ва чи та-
ва Ру ска Пра во слав на Цр ква, ко ја ни ка да не ће за бо ра ви ти ње гов ми ло стив 
од нос пре ма цр кве ним по тре ба ма. Све тла успо ме на на ње га ни ка да не ће би ти 
из бри са на из на ших ср ца. На ша Цр ква пе ва му 'Вјеч на ја па мјат' са по себ ним 
осе ћа њем бес крај не љу ба ви”.544 

Опет, го ди не 1955. он је из ја вио: „Ру ска Пра во слав на Цр ква у пот пу но-
сти по др жа ва ми ро љу би ву спољ ну по ли ти ку на ше вла де, не за то што Цр ква, 
ка ко се твр ди, не ма сло бо ду, не го за то што је со вјет ска по ли ти ка са свим у 
скла ду са хри шћан ским иде а ли ма ко је Цр ква про по ве да”.545

На су прот оно ме што се че сто ве ро ва ло, Ста љин ни ка да ни је про ме нио 
сво је по ла зно не при ја тељ ство пре ма Цр кви. Го ди не 1947. он је пи сао Су сло ву: 

542  Zhu rnal Mos ko vskoj Patria rk h ii , N 1, 1 946; цитирано у: Obnovlents y  i  Moskovsk ai a Patriarkhia: 
p reemstvo  ili e voliutisia?, Suzda l,  1997, p. 13 (Р).
543 Цитирано у : Potapov, What is False is  a ls o Corrupt,  p.  223.
544 Izvestia,  Ma rch 1 0, 1 953 (Р); Ya kuni n, op.  ci t., p.  199.
545  Цитира но у: Chri stopher Andrew and Vasili Mitr ok hin, Th  e Mi trokhin Ar ch ive, Lo ndon: All en  Lane 
the Peng uin   Press, 1999, p. 635.
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„Не за бо ра ви на ате и стич ку про па ган ду у на ро ду”. По кољ у кон цен тра ци о ним 
ло го ри ма се на ста вио. Од 1947. до 1953. ни јед на цр ква ни је отво ре на, док је 
ви ше од 700 за тво ре но…546 

Од го ва ра ју ћи Мо сков ској па три јар ши ји на опис Ста љи на као „иза бра ни-
ка Бо жи јег, ко ји во ди на шу отаџ би ну ка про спе ри те ту и сла ви”, ми тро по лит 
Ана ста си је, пр во је рарх РПЦЗ, на пи сао је да је то би ла тач ка „где се људ ска 
по кор ност већ гра ни чи са бо го ху ље њем. За и ста – мо же ли ико да то ле ри ше 
да се осо ба ко ја је од гла ве до пе те огре зла у кр ви, пре кри ве на зло чи ни ма 
као гу бом и ду бо ко за тро ва на отро вом без бо жно сти, на зи ва 'иза бра ни ком 
Бо жи јим', од ре ђе ним да во ди на шу отаџ би ну 'ка про спе ри те ту и сла ви'? Ни-
је ли то кле ве та и увре да за Са мог Ви шњег Бо га, Ко ји би у том слу ча ју био 
од го во ран за сво зло што се већ мно го го ди на до га ђа у на шој зе мљи, ко јом 
вла да ју бољ ше ви ци пред во ђе ни Ста љи ном? Атом ска бом ба и сва дру га ра зор-
на сред ства ко ја је из ми сли ла мо дер на тех но ло ги ја, за и ста су ма ње опа сна од 
мо рал не дез ин те гра ци је ко ју нај ви ши пред став ни ци ци вил них и цр кве них 
вла сти овим при ме ром на ме ћу ру ској ду ши. Атом ска екс пло зи ја до но си са мо 
фи зич ко ра за ра ње и уни ште ње, док ква ре ње ума, ср ца и во ље има за по сле-
ди цу ду хов ну смрт чи та ве на ци је, на кон ко је не ма вас кр се ња”.547

Пот пу ни за о крет ка еку ме ни зму
Та ко је ко нач ни циљ вла сти – то тал но уни ште ње Цр кве – остао не про-

ме њен и у по рат ном пе ри о ду. Ова чи ње ни ца се из но ва сил но на мет ну ла 
све сти вер них у пе ри о ду 1959-1964, ка да је за тво ре на ве ћи на бо го сло ви ја 
и ма на сти ра, као и 12-15,000 па ро хиј ских цр ка ва. Хру шчо вље во го ње ње је 
по ка за ло ко ли ко је крх ка и јед но стра на би ла др жав но-цр кве на са гла сност, 
и ка ко су ла ко уступ ци др жа ве мо гли да бу ду уки ну ти, без и нај ма ње гри же 
са ве сти или ком пен за ци је.548

Вик тор Ак сју чиц пи ше: „На кон епо хе ста љи ни зма, (со вјет ска) иде о ло-
ги ја је би ла при ну ђе на да на пу сти сво ју по ли ти ку то тал не кон фрон та ци је 
уну тар зе мље и да је за ме ни так ти ком ком би но ва ња усту па ка и по је ди нач-
них ре ги о нал них на ср та ја. Де ста љи ни за ци ја и Хру шчо вље во по пу шта ње 
по ка за ли су нео п ход ност још ве ћег су жа ва ња сфе ре иде о ло шког при ти ска 
ка ко би сна га ко му ни зма би ла очу ва на. Вла сти су се на све на чи не тру ди ле 

546 Nikola i Savchenko, у: Ve rtograd-Infor m, September,  19 98, Bibliograph y,  pp. 1 ,2  (Р).
547 I. M. Andreyev, Is th e Grac e  of  God pr ese nt in th e  Soviet Ch urc h ? Wildwood,  Alberta, 2000, pp. 32-33 
( са  неким изменама у енглес ком преводу).
548 P os pie lov sky, R us skaya Mysl ', no.  369 8, 5 No vem be r,  1987 (Р ). 
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да па ра зи ти ра ју на но во о сло бо ђе ној ствар но сти – стро го ре гу ли са ној де мо-
кра ти за ци ји не ких сфе ра жи во та. Али за ко ни очу ва ња ко му ни зма зах те ва ли 
су да се про пор ци о нал но сла бље њу иде о ло шке кон тро ле у по је ди ним сфе ра-
ма, по ја ча при ти сак на ду хов но сре ди ште ствар но сти: от по че ли су окрут ни 
про го ни Цр кве и хри шћа на. План вла сти био је пот пу но уни ште ње ре ли ги је, 
али би ли су по но во при ну ђе ни да се за у ста ве пред пер спек ти вом ма сов ног 
при хва та ња му че ни штва, ко је је у но во на ста лој си ту а ци ји мо гло да на ру ши 
ме ђу на род ни углед и уну тра шњу сна гу СССР-а. Ко му ни зам је по но во био 
при ну ђен да про ме ни сво ју так ти ку и прав це сво јих уда ра.

У Мо сков ској цр кви вла сти су 1961. го ди не уве ле не слав ну ре фор му, ко-
ја им је пру жи ла но ве мо гућ но сти за ру ше ње цр кве ног ор га ни зма из ну тра. 
Све штен ство је би ло у пот пу но сти одво је но од еко ном ског и фи нан сиј ског 
упра вља ња па ро хи ја ма, и би ло је са мо унајм ље но под уго во ром, као „слу жи-
те љи кул та”, за „за до во ља ва ње ре ли ги о зних по тре ба”. Епар хиј ски ор га ни 
упра вља ња жи во том па ро хи ја би ли су уки ну ти… Без бо жне вла сти са да не 
са мо да су спро во ди ле „ре ги стра ци ју” све штен ства и „из вр шних ор га на”, 
не го су та ко ђе пре у зе ле пот пу ну кон тро лу над еко но ми јом и фи нан си ја ма 
па ро хи ја, по ста вља ју ћи ста ре ши не и бла гај ни ке и, при род но, ко ри сте ћи сва 
њи хо ва пра ва за по сти за ње ате и стич ког ци ља – уни ште ња Цр кве”.549

Па три јарх Алек си је је са ра ђи вао и 1961. при ли ком до но ше ња Пра вил-
ни ка о па ро хи ја ма, и у ве зи са до но ше њем дру гих за Цр кву штет них ме ра, 
то ком чи та вог Хру шчо вље вог го ње ња.550 Али ве ро ват но нај ве ћа услу га ко ју је 
па три јар ши ја учи ни ла со вје ти ма у по сле рат ном пе ри о ду, би ла је њен ула зак 
у еку ме ни стич ки по крет и Свет ски Са вет цр ка ва у де цем бру 1960.

Ми смо ви де ли да је још на Мо сков ском са бо ру из 1948. го ди не Мо сков-
ска па три јар ши ја, из по слу шно сти сво јим ко му ни стич ким го спо да ри ма, 
за у зи ма ла ан ти за пад ну и ан ти е ку ме ни стич ку по зи ци ју. Ипак, та по зи ци ја 
по че ла је да се ме ња кра јем пе де се тих. Отац Сер ги је Гор дун је на осно ву не дав-
но обе ло да ње них до ку ме на та со вјет ског Са ве та за по сло ве ре ли ги је по ка зао 
да је на чел ник то га Са ве та зах те вао да па три јар ши ја уђе у ССЦ.

Та ко је 16. ја ну а ра 1958. го ди не ми тро по лит Ни ко лај за тра жио ми шље ње 
Са ве та о то ме ка ко да ре а гу је на пред лог ге не рал ног се кре та ра ССЦ за су срет 
са пред став ни ци ма Ру ске Пра во слав не Цр кве. Друг Г. Кар пов, на чел ник Са-

549 Aksyuchits, „70 lyet Vavi lonskogo p lenenia”,  Ve st nik R uss kog o Khr is tia nskogo Dv izh en ia, 198 8, no. 1 52  
(Р) .
550 Види : G. Pank ov,  „O politike Sove tskogo gosud arstva v otnosheni i  Russkoj pravo sl avnoj ts er kvi  na 
rub ezhe 50-x  - 60-x godov”, у: Bessmertny, A.R. &  Fi latov,  S.B., Re lig ia i D em okra ti a, Mosc ow: Progress, 
1 99 3, pp.  217 -31  (Р).
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ве та за по сло ве ре ли ги је ре као је да тре ба од го во ри ти да су они у прин ци пу 
са гла сни да до су сре та до ђе у ју ну-ју лу те го ди не. До дру гог ва жног су сре та 
до шло је 15. ју на 1960, ка да су се са ста ли но ви на чел ник Са ве та за ре ли ги о-
зне по сло ве Ку ро је дов и па три јарх Алек си је. „Ку ро је дов је из ја вио да је он 
па жљи во про у чио спољ не по сло ве па три јар ши је и да је до шао до за кључ ка 
да је си ту а ци ја пот пу но не за до во ља ва ју ћа. 'По след њих го ди на па три јар ши ја 
ни је пред у зе ла ни јед ну ва жну ини ци ја ти ву ра ди ује ди ње ња Пра во слав них 
Цр ка ва око Ру ске Пра во слав не Цр кве, пред во ђе не Мо сков ском па три јар ши-
јом – ини ци ја ти ву усме ре ну на раз об ли ча ва ње ре ак ци о нар не де лат но сти 
Рим ског па пе и ин тен зи ви ра ње бор бе за мир. Па три јар ши ја не ко ри сти све 
оне огром не мо гућ но сти ко је има; она ни је пред у зе ла ни јед ну ве ли ку ак ци-
ју у ино стран ству… Ру ска Пра во слав на Цр ква не исту па као ује ди ња ва ју ћи 
цен тар за Пра во слав не Цр кве чи та вог све та, не го обич но за у зи ма па сив ну 
по зи ци ју и са мо бла го раз об ли ча ва кле вет нич ку про па ган ду по пи та њу по-
ло жа ја ре ли ги је и Цр кве у на шој зе мљи… Са вет је пре по ру чио ми тро по ли ту 
Ни ко ла ју да из ра ди пред ло ге за ин тен зи ви ра ње спољ них ак тив но сти. Но, 
ми тро по лит Ни ко лај ни је ис пу нио тај зах тев Са ве та, не го је из ра дио пред-
ло ге ко ји ни ка ко не од го ва ра ју по тре ба ма ко је смо са њим раз мо три ли у том 
по гле ду'. За тим је Ку ро је дов за тра жио да ми тро по лит Ни ко лај бу де осло бо ђен 
сво јих оба ве за пред сед ни ка Оде ље ња за спољ не цр кве не по сло ве и да бу де 
за ме њен дру гом, по год ни јом осо бом”.551

„Су ге сти ја” је при хва ће на, ми тро по лит Ни ко лај је из не на да умро (ве-
ро ват но је уби јен), и за но вог ру ко во ди о ца спољ них по сло ва по ста вљен је 
ар хи ман дрит Ни ко дим (Ро тов), за ко га са да зна мо да је био агент КГБ-а са 
ши фро ва ним име ном „Ада мант” („Не у мо љи ви”) и тај ни ка то лич ки епи скоп 
ко ме је па па по ве рио да пред во ди све ка то ли ке у СССР-у!552 

Отац Сер ги је на ста вља: „Про ме на по зи ци је Мо сков ске па три јар ши је у 
од но су на еку ме ни стич ки по крет, ве зу је се уз лич ност ар хи ман дри та Ни ко ди-
ма (Ро то ва), по то њег Ми тро по ли та ле њин град ског и нов го род ског. Као што 
је до бро по зна то, Кон фе рен ци ја по гла ва ра и пред став ни ка ауто ке фал них 
Пра во слав них Цр ка ва ко ја је одр жа на у Мо скви 1948. до не ла је ре зо лу ци ју у 
ко јој се ка же да 'ци ље ви еку ме ни стич ког по кре та… не од го ва ра ју иде а ли ма 
хри шћан ства и за да ци ма Цр кве Хри сто ве, она ко ка ко их схва та Пра во слав на 
Цр ква'. У ве зи са тим да то је по себ но ми шље ње да је еку ме ни стич ки по крет 

551  Fr. Sergiu s Gordun,  „Russka ia  Pravosl avn ai a T serkov'  p ri Svyateishikh Patriarkhakh Sergii i Al ek si i”, 
Vest nik Russ k ogo  Khris tia ns ko go Dv iz he nia, vol.  1 58,  I-1990,  p.  120 (Р ).
552 „Nekotorie Stranitsy Biografi i Mitropol ita Nikolai a (Y arushevicha)”, Vertograd-Inf orm, N 7-9 (16-18), 
1996, pp. 16-17  (Р); A nd rew and Mitrokhin, op. cit.,  p .  63 6.
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усме рен пре ма ан га жо ва њу у дру штве ном и по ли тич ком жи во ту, што је за 
Пра во сла вље не при хва тљи во. Ове по зи ци је Мо сков ска па три јар ши ја се др-
жа ла све до 1960. го ди не. У раз го во ри ма до ко јих је до шло 2. апри ла 1959. 
Ње го ва све тост па три јарх Алек си је ин фор ми сао је Са вет о од но су Ру ске Цр-
кве пре ма еку ме ни стич ком по кре ту и из ја вио да она на ме ра ва да по сте пе но 
по ја ча ва сво је ве зе са Свет ским Са ве том цр ка ва, и да ша ље по сма тра че на 
ње го ве нај ва жни је кон фе рен ци је, али не ће по ста ти члан те ор га ни за ци је. 
Ипак, го ди ну и по ка сни је ова по зи ци ја је про ме ње на. У бе ле шци о раз го во ру 
па три јар ха Алек си ја и В. А. Ку ро је до ва до ко га је до шло 15. сеп тем бра 1960. 
на ла зи се сле де ћа фра за: 'Па три јарх је при хва тио пре по ру ку Са ве та у ве зи 
са ула ском Ру ске Пра во слав не Цр кве у члан ство Свет ског Са ве та Цр ка ва и 
оце нио то као нај ва жни ју ак ци ју Ру ске Пра во слав не Цр кве у ње ном де ло ва-
њу у ино стран ству'. Са ко јим је ци љем Са вет за по сло ве Ру ске Пра во слав не 
цр кве пре по ру чио да Ру ска Цр ква тре ба да уђе у Свет ски Са вет цр ка ва? Из-
гле да за то да би са крио ан ти цр кве ну по ли ти ку со вјет ске вла де. Са те рав ши 
Цр кву у ћор со как, Са вет је хтео да у ино стран ству ство ри сли ку сло бод не и 
ак тив не Ру ске Цр кве…”553

Од КГБ-а из ну ђе ни ула зак Мо сков ске па три јар ши је у Свет ски Са вет 
цр ка ва имао је бр зе и ра зор не по сле ди це на по ло жај пра во слав них у ССЦ. 
Јер со вје ти не са мо да су чи ни ли број ча но нај ве ћу по је ди нач ну цр кву у ССЦ, 
не го су та ко ђе пре ко КГБ-а кон тро ли са ли све оста ле де ле га те ко ји су до ла зи-
ли с оне стра не гво зде не за ве се.

Та ко су се ко му ни зам и еку ме ни зам сре ли у без бо жном са ве зу „еку ко му-
ни зма”.554 Ка ко пи ше ђа кон Ан дреј Ку ра јев, „сер ги ја ни зам и еку ме ни зам су 
се ис пре пли та ли. На ша је рар хи ја је сво ју еку ме ни стич ку де лат ност во ди ла 
упра во пре ма ин струк ци ја ма вла сти, и упра во то ком ра да у ино стран ству 
про ве ра ва на је ло јал ност све штен ства за вр бо ва ног од стра не КГБ-а”.555

У Свет ски Са вет цр ка ва па три јар ши ја је ушла на Че твр тој Ге не рал ној 
скуп шти ни у Њу Дел хи ју, у де цем бру 1960. Три ме се ца пре то га, пред став-
ни ци Пра во слав них Цр ка ва чла ни ца ССЦ са ста ли су се на Ро до су ка ко би 
из ра ди ли спи сак пи та ња ко ја је тре ба ло да бу ду раз мо тре на на бу ду ћем Све-
пра во слав ном Са бо ру. Мо сков ска па три јар ши ја је ту при ли ку ис ко ри сти ла 

553  Gordun, op. cit., pp. 12 0,  133,  1 34. Види : Potapov,  op.  ci t., p. 228 (з а Нико ди мове везе са КГБ -о м) и: 
F r . Sergius Keleher, Passio n  a nd  Resurrection: Th e Greek Catho li c Chu rch in S ov ie t  Ukraine, 1939-1989,  L'v iv : 
Staurop egion, 1 99 3, pp. 10 1-1 02 (за  њ егове везе са католицима).
554 V. Moss, „Ecu communism”, Living  Orthodoxy ,  Se ptemb er-October, 1989, vol. XI, no. 5, pp. 13-18.
555 Kurayev, „Vo  dni pech al 'nie Velikago posta”, Den', no.  13 ,  March 29  / A p ril 4, 1992 (Р). 
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ка ко би по сти гла да се на бу ду ћем са бо ру не раз ма тра ни јед но пи та ње ко је 
би мо гло да на не се ште ту со вјет ској вла сти.

Јер, ка ко пи шу Гор ди јен ко и Но ви ков: „То ком де ба те о спи ску пи та ња де-
ле га ти Мо сков ске па три јар ши је су ин си сти ра ли на ис кљу че њу не ких пи та ња 
(раз вој спољ ног и уну тар њег ми си о нар ског ра да; ме то ди бор бе про тив ате и-
зма и ла жних уче ња ка ква су те о зо фи ја, спи ри ти зам, ма со не ри ја итд) и до да-
ва њу дру гих (са рад ња ме ђу по ме сним Пра во слав ним Цр ква ма у ре а ли за ци ја 
хри шћан ских иде ја ми ра, брат ства и љу ба ви ме ђу на ро ди ма; Пра во сла вље и 
ра сна дис кри ми на ци ја; Пра во сла вље и за да ци хри шћа на у обла сти ма бр зих 
со ци јал них про ме на)… Осим из ра де те ма за бу ду ће Пред са бор ско Са ве то ва-
ње, Пр ва Кон фе рен ци ја је до не ла од лу ку 'О из у ча ва њу пу те ва за до сти за ње 
бли жих кон та ка та и је дин ства цр ка ва у све пра во слав ној пер спек ти ви', на го-
ве шта ва ју ћи тра же ње кон та ка та са древ ним ис точ ним (не хал ки дон ским) 
цр ква ма (мо но фи зи ти ма), Ста ро ка то лич ком, Ан гли кан ском, Ка то лич ком и 
Про те стант ском цр квом, а та ко ђе и са Свет ским са ве том цр ка ва”.556

Дру гим ре чи ма, пра во слав ни су од са да би ли ду жни да оста ве бор бу са 
ате и змом, ма со не ри јом и дру гим ла жним ре ли ги ја ма, и да сту пе у ди ја лог 
у ци љу ус по ста вља ња је дин ства са свим „хри шћан ским” је ре ти ци ма – уз 
исто вре ме ни про гон Истин ског Пра во сла вља и ко ри шће ње еку ме ни стич ких 
фо ру ма за по сти за ње прак тич них ци ље ва со вјет ске спољ не по ли ти ке у ње ној 
бор би са ка пи та ли стич ким За па дом!557

Ово „ко му ни стич ко хри шћан ство” по но во се по ја ви ло у јед ној па три-
јар шиј ској по сла ни ци „у ве зи са Ве ли ком Ок то бар ском Со ци ја ли стич ком 
Ре во лу ци јом”, за ко ју се ка же да је „пре тво ри ла у ствар ност сно ве мно гих ге не-
ра ци ја љу ди. Она је сва при род на бо гат ства зе мље и сред ства за про из вод њу 
учи ни ла сво ји ном на ро да. Она је про ме ни ла са му су шти ну од но са ме ђу љу-
ди ма, чи не ћи на ше гра ђа не јед на ким и ис кљу чу ју ћи из на шег дру штва сва ку 
мо гућ ност су ко ба ме ђу љу ди ма на ба зи ра сних или на ци о нал них раз ли ка, 
раз ли чи тих уве ре ња, ве ре или дру штве ног по ло жа ја”.558

556 „Th  e Russian Orthodox C hurch in  t he System of C ontempora ry Christianity”, у: A. P reobraz he nsky 
(ed.), Th e Ru ss ian Orthodo x  Churc h,  Mosco w: Progress, 1988, p . 387.
557 Види:  Wil liam C. Fletcher, Reli gion and Sovi et For eign  Policy , 1 945 -1970, London : O xford U niversity 
 Pr ess, 1 973, chapter 9.
558 Zhurnal Moskovskoj Patriar khii, 1967;  ен гле ски п ревод у: O r thodox  Life, 11 0, March -A pril, 1968, p. 
25.
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Цр ква у ка та ком ба ма
За то вре ме Ка та комб на Цр ква је и да ље по сто ја ла, ма да уз крај ње те-

шко ће. Сед мог ју ла 1944. Бе ри ја је пи сао Ста љи ну тра же ћи до пу ште ње за 
де пор та ци ју 1.673 ка та комб на хри шћа ни на из Рја зан ске, Во ро ње шке и Орел-
ске обла сти у Си бир. Он је ка та комб не хри шћа не опи сао као љу де ко ји „во де 
па ра зит ски на чин жи во та, не пла ћа ју по ре зе, од би ја ју да ис пу ња ва ју сво је 
оба ве зе и слу жбе, и за бра њу ју сво јој де ци да иду у шко лу”.559

Пре ма Ан дре је ву, „Тај на или Ка та комб на Цр ква у со вјет ској Ру си ји, 
под не ла је сво ја нај те жа ис ку ше ња по сле 4. фе бру а ра 1945. го ди не, то јест 
по сле усто ли че ња со вјет ског па три јар ха Алек се ја. Они ко ји га ни су при зна ли 
осу ђе ни су на но ве за твор ске ка зне, а по не кад и на стре ља ње. Они ко ји су 
га при зна ли и то пот пи са ли, че сто су би ли осло ба ђа ни пре ис те ка ка зне и 
до би ја ли но ва по ста вље ња… Сви тај ни све ште ни ци от кри ве ни у Не мач кој 
у зо ни со вјет ске оку па ци је би ли су стре ља ни. Та ко ђе, стре ља ни су сви све-
ште ни ци ко ји ни су при зна ли па три јар ха Алек си ја…”560

Пред крај ра та НКВД упра ва Гу ла га до не ла је сле де ће ин струк ци је: „1. 
Да се ан га жу ју спо соб ни аген ти из ре до ва за тво ре ни ка ко ји су цр кве ни љу ди 
и сек та ши, и да им се на ре ди да от кри ју чи ње ни це у ве зи са ан ти со вјет ском 
де лат но шћу тих за тво ре ни ка. 2. У про це су ра да са за тво ре ни ци ма аген ти 
тре ба да от кри ју њи хо ве иле гал не ве зе са они ма ко ји су на сло бо ди и да о 
тим ве за ма оба ве сте од го ва ра ју ће ор га не НКВД”.

Као ре зул тат тих ин струк ци ја, мно ге ка та комб не ор га ни за ци је ме ђу 
за тво ре ни ци ма би ле су ли кви ди ра не. На при мер „у Ук тој жем ском ИТЛ ли-
кви ди ра на је јед на ан ти со вјет ска гру па за тво ре них кли ри ка. Је дан од во ђа 
те гру пе, све ште ник Уша ков, са ста вљао је мо ли тве и де лио их ме ђу за тво ре-
ни ци ма. По ка за ло се да је он тај но по ве зан са Епи ско пом га лин ским (јед ним 
од нај ва жни јих ка та комб них је ра ра ха)”.561

Не ки зна чај ни ка та комб ни ци, као епи скоп Ата на си је (Са ха ров) Ко вров-
ски и ле њин град ски про то је реј Ва си ли је Вер ју шки, од сту пи ли су у то вре ме 
у со вјет ску цр кву. Са мо у цен трал ним обла сти ма Там бо ва, Ли пе ца, Рја за на 
и Во ро ње жа до шло је до по ра ста ка та комб них ак тив но сти, ко је су ва жне и 
због ве ли ког бро ја мла дих љу ди ко ји су пре у зе ли во де ће по зи ци је у по кре ту.562 

559 I. F. Bugayem, „Varvarskai a aktsia”, kraeve dcheskiy zhurnal Otechestvo, N 3,  1992, pp. 53-7 3  (Р); текст 
у: Shkvarov sky, Iosifl yanstvo, op. ci t., pp .  262-263 .
560 Andreyev, „Th e  C ata comb  Church in  the Russian Land”, o p.  cit.
561 Irina Osipova, Khotelos'  by vsyekh  poi menno  na zvat', M oscow: F on d  „ Mir i C he lo vek”,  19 93, pp . 1 61,  
193 (Р). Пу но име „Епископа  галинског” било је архиепископ Антоније Галинск и- Михајловски .
562 Shkva ro vsky, Iosifl yanstvo, op. cit ., pp. 192-197.
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Али но ви та лас про го на по чет ком пе де се тих је и у овим обла сти ма оштро 
ре ду ко вао број ка та комб них хри шћа на.

Та ко су Истин ски Хри шћа ни у стра ху од ла жне бра ће од ла зи ли све ду-
бље и ду бље у ка та ком бе, оста вља ју ћи сва ку на ду да ће у бли жој бу дућ но сти 
мо ћи да оства ре ши ри ути цај у на ро ду. Нај ра зор ни је су и да ље де ло ва ли 
па три јар шиј ски све ште ни ци. Та ко ар хи е пи скоп Ла зар пи ше: „Ка та комб ни 
вер ни на род пла шио се све штен ства Мо сков ске па три јар ши је ви ше не го 
по ли ци је. Кад год би из овог или оног раз ло га до шао не ки све ште ник, био 
би до че кан са осе ћа њем стра ха. Ка та комб ни ци су го во ри ли: 'До ла зи цр ве ни 
де тек тив'. Он би био на мер но по слан, и имао је оба ве зу да о све му из ве сти 
вла сти. Не рет ко, је рар си и све ште ни ци су на ро ду отво ре но, са ам во на го во-
ри ли: 'По гле дај те око се бе, пра во слав ни на ро де. Има оних ко ји не до ла зе у 
цр кву. На ђи те ко су они и оба ве сти те нас; то су не при ја те љи со вјет ског ре-
жи ма ко ји сто је на пу ту из град њи со ци ја ли зма'. Ми смо се мно го пла ши ли 
тих сер ги јан ски ори јен ти са них све ште ни ка”.563

Ипак, пе де се тих го ди на по сто ја ла је још увек при лич но ве ли ка мре жа 
ка та комб них оп шти на ко је су оп слу жи ва ли мно ги лу та ју ћи све ште ни ци и 
не ко ли ко све тих епи ско па ка кви су би ли Пе тар (Ла ди гин; +1957) и Вар на ва 
(Бе ља јев; +1963).564

Ка ква су све стра да ња под но си ли ка та комб ни све ште ни ци и вер ни на-
род илу стру је жи вот ка та комб ног све ште ни ка из обла сти Вјат ка, ко ји је од 
вла сти бе жао го то во пе де сет го ди на: „Мо же ли чо век ко ји жи ви у сло бо ди 
да схва ти ис ку ства про го ње ног чо ве ка…? На ма је са да те шко да раз у ме мо 
ка ква је то ствар на и стра шна прет ња. Сво је вре ме но је 40 љу ди му че но због 
оца Ни ки те. Ба ћу шка је ишао од ме ста до ме ста, па ни су мо гли да га ухва те, 
али су за то по че ли да хап се ње го ву ду хов ну де цу. Јед на же на је ухап ше на са мо 
за то што му је да ла ма ло кај ма ка. Из гле да да је она у сво јој про сто ду шно сти 
за бо ра ви ла да то пре ћу ти пред про го ни те љи ма. Ухап ше не су му чи ли и ту кли, 
зах те ва ју ћи од њих да ода ју адре се на ко ји ма се ба ћу шка кри је.

Ме ђу ухап ше ни ма би ла је и ма ту шка Ка та ри на Го ло ва но ва. Она је хап ше-
на два пу та. Пр ви пут су до шли и по ку ша ли да је му че ка ко би от кри ла где 
је о. Ни ки та; два по ли цај ца у ци вил ним оде ли ма од ве ли су је у ку ћу ко ју су 
др жа ли под над зо ром, у ко јој су жи ве ли је дан ста ри ји чо век и ње го ва же на. 

563 „Out fro m t he Ca tacomb s”, Ortho dox Ame ri ca, vo l . X , no. 10 (10 0) , Ju ne , 1990,   pp . 5 -6.
564 О епископ у Петру види: „Kratk oe  op isanie biografi i menye nedostojnago skhiep iskopa Petra  L ad-
ygina” ( MS, 1948 );  Tse rk ovnaia  Zhizn', NN  7-8 , July- August, 1985; Schem a-m onk Ep ip haniu s (Chernov), 
Katakom b na ia  Tse rkov' n a  Rossijskoj  zemle (MS)  ( Р). О  еписко пу  Варна ви  види: V. Moss „Holy  
Hieroconfessor  B a rnabas of Pec hersk”, Orthodo x Life, Jan ua ry -February, 1 995.
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Ка да су угле да ли ма ту шку они су се об ра до ва ли и же на јој се, ми сле ћи да 
до ла зи у прат њи при ја те ља, са ра до шћу обра ти ла. Ма ту шка ни је мо гла да је 
за у ста ви, јер су по ли цај ци до бро па зи ли да јој не да ка кав знак. Же на је та ко 
ода ла јед но тај но бо ра ви ште оца Ни ки те. 'О, дра га ма ту шка, ка ко си? Знаш 
ка ко смо ис пра ти ли оца Ни ки ту? Ста ви ли смо му на ле ђа вре ћу пу ну ци пе ла 
и оти шао је…' Ка да је ма ту шка ко нач но ус пе ла да је упо зо ри, же на је на гло 
ућу та ла. 'До бро, за што сте ста ли?' – упи тао је ислед ник. 'Ни че га се ви ше не 
се ћам…' 'Ми ће мо вам по мо ћи – се ти ће те се'. Ски ну ли су сво ју гор њу оде ћу 
ис под ко је се, као ис под ов чи је ко же, кри ла до ња, ву чи ја – по ли циј ске уни-
фор ме и пи што љи. Али по што је би ло већ доц кан, умор ни по ли цај ци хте ли 
су на по чи нак. Је дан је за спао на сто лу, а дру ги на пра гу – очи глед но па зе ћи 
на вра та, ка ко би спре чио ма ту шкин бег. Ма ту шка је че ка ла и че ка ла, а за тим 
је отво ри ла про зор и по бе гла. У бек ству је би ла по ла го ди не, да би је по том 
по но во ухап си ли. 'До бро – пи та ли су – ка ко си по бе гла?' 'Ка ко? Чу ва ри су 
за спа ли, а ја сам по ми сли ла: за што да јед но став но се дим ов де? Отво ри ла сам 
про зор и иза шла'. 'До бро си то из ве ла – од го во ри ли су јој – али ови са да не ће 
за спа ти'. Осу ди ли су че тр де сет јед ну осо бу (пре ма дру гом из во ру – у по чет-
ку ви ше од три де сет). Ма ту шка Го ло ва но ва би ла је пр во оп ту же на. За и ста је 
по стра да ла при ли ком исле ђи ва ња: мно го го ди на ка сни је ма ту шка С. ви де ла 
је ожиљ ке од са слу ша ња на ње ним ле ђи ма.

Му чи ли су их то ли ко да не ки од њих ни су из др жа ли, не го су ода ва ли 
адре се на ко ји ма се мо гао на ћи о. Ни ки та; али из гле да да су про го ни те љи из-
гу би ли сва ку на ду у по гле ду мо гућ но сти ње го вог хва та ња, па ни су ве ро ва ли 
ухап ше ни ма чак и ка да су ови го во ри ли исти ну.

На су ђе њу јед на же на је у сво јој про сто ср дач но сти ре кла: 'Ако ме пу-
сти те, ја ћу исто га да на опет оти ћи код оца Ни ки те'. Не ве ру ју ћи јој, они су 
од го во ри ли: 'Ми га тра жи мо то ли ко го ди на и не мо же мо да га про на ђе мо, а 
ти ћеш га на ћи за је дан дан?!'

Па ро хи ја ни оца Ни ки те осу ђе ни су на ду го го ди шње ка зне. Ма ту шка 
Го ло ва но ва је до би ла 12 го ди на, од че га две го ди не стро гог за тво ра…

У вре ме ка да су ду хов на де ца оца Ни ки те би ла по хап ше на, он сам пред 
со бом је имао још 30 го ди на стра да ња и лу та ња. Био је окру жен стра да њи ма 
љу ди: рат је из му чио Ру си ју, а са да су Ру си му чи ли Ру се”.565

Мно ги ка та комб ни хри шћа ни би ли су из ба че ни из сво јих до мо ва, при-
си ље ни да жи ве у зе му ни ца ма и хра не се тра вом и ко ре њем. На мет ну ти су 
им те шки до дат ни по ре зи, а њих са ме при си ља ва ли су да ра де у опа сним 
565 „I vrata adovy ne odoleiut  ye yo…”, Suzdal'sk ie Epar kh ial' nie Ve domosti,  N  4, June- July, 19 98, pp. 32-4 0 
(Р).
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обла сти ма.566 То ком ра та од би ја ли су да сту пе у Цр ве ну ар ми ју, а по сле ра та 
по не кад чак ни су хте ли да ко ри сте стру ју и ра дио, на зи ва ју ћи их „Иљи че вом 
лам пом” и „ђа во љим да ром”. Ни су до пу шта ли да њи хо ва де ца уче марк си-
зам-ле њи ни зам или да сту пе у пи о нир ски или ком со мол ски по крет, па су 
им де цу че сто од у зи ма ли.567

По чет ком ше зде се тих при ти сак је ипак по чео да по пу шта. Та ко, „ка да су 
1961. – пи ше ар хи е пи скоп Ла зар – пра ва све ште ни ка од у зе та од њих и пре да та 
цр кве ним са ве ти ма, они су се сти ша ли и на ма је би ло лак ше; у крај њој ли ни ји, 
мо гли смо да од ла зи мо код на ших (ка та комб них) све ште ни ка, и све ште ни ци 
су по че ли сло бод ни је да до ла зе код нас, да нас ис по ве да ју и при че шћу ју. На кон 
1961. Мо сков ска па три јар ши ја се уми ри ла у од но су пре ма на ма. Уоста лом, 
ка да би стран ци пи та ли пред став ни ке Мо сков ске па три јар ши је: 'По сто ји ли 
Ка та комб на цр ква?' – од го вор је увек био: 'Не'. То је би ла лаж. Ка та комб них 
вер ни ка би ло је по чи та вој Ру си ји, као што их има и да нас…”568 

По пу шта ње при ти ска од стра не па три јар ши је усле ди ло је го то во из ве сно 
као ре зул тат чи ње ни це да је па три јар ши ја са да и са ма би ла из ло же на про го ну. 
Ма да је број вер них уби је них и за то че них био мно го ма њи не го у ра ни јим 
про го ни ма, то ком Хру шчо вље вог го ње ња 1959-1964. за тво ре но је не ко ли ко 
хи ља да па три јар шиј ских цр ка ва, а мно ги па три јар шиј ски све ште ни ци на те-
ра ни су да слу же иле гал но. Ти „псе у до ка та комб ни ци”, ка ко их је на звао је дан 
ка та комб ни епи скоп, ни су се сто пи ли са Истин ски Пра во слав ном Цр квом и 
на ста ви ли су да по ми њу со вјет ског па три јар ха.569

Дру ги аспект Хру шчо вље ве офан зи ве про тив ре ли ги је био је ин фил тра-
ци ја аге на та у зва нич ну цр кву. Ана то лиј Го ли цин, ко ји је по бе гао из КГБ-а 
(и еми гри рао) 1961. пи ше: „Као део про гра ма уни ште ња ре ли ги је из ну тра, 
КГБ је кра јем пе де се тих по чео да ша ље за гри же не мла де ко му ни сте на цр-
кве не ака де ми је и бо го сло ви је, да их при пре ми за бу ду ће цр кве не ли де ре. 
Ови мла ди љу ди ушли су у Цр кву не на по зив сво је са ве сти ка ко би слу жи ли 
Бо гу, не го на по зив Ко му ни стич ке пар ти је ка ко би слу жи ли тој Пар ти ји као 
глав но сред ство у бор би про тив ре ли ги је”. 

566 Г од ине 1986, на  пр имер, ката комбни  еп ископ Влад и мир (Абрам ов ) о суђен је д а  ради у Черноби-
лу , али је поб ег ао.
567 Bis hop Am br os e (von  Sievers ) , „Gosudarstvo i 'katakomby'”, у: Filatov, S .B . Religia i prava cheloveka,  
Mosco w:  Na uka, 1996, pp. 105,  111 (Р)
568 „Out  of the Catacombs ”, op. cit., p. 6.
569 Види: D anilus hk in,  op. cit., chapter 18.
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По крет бес па спорт ни ка
Ме ђу тим, дру га вла ди на ме ра из тог пе ри о да до при не ла је зна чај ном 

по ра сту бро ја чла но ва Истин ски Пра во слав не Цр кве. Го ди не 1961. до не ти 
су но ви про пи си про тив тај них хри шћа на, од ко јих је нај ва жни ји био за кон 
о па со ши ма.

„Па спор ти за ци ја” је у Со вјет ском Са ве зу уве де на 1932, али са мо за нај-
ур ба ни је обла сти. Већ та да су па со ши (лич не ис пра ве за упо тре бу уну тар 
СССР-а) ко ри шће ни као сред ство за су зби ја ње ка та комб них хри шћа на. Та ко 
Сква ров ски пи ше: „Ра ди до вр ша ва ња ли кви да ци је 'Јо си фо ва ца' 16. мар та 
1933. одр жан је са ста нак ре ги о нал них ин спек то ра за пи та ња кул та, у вре ме 
ка да је 'па спор ти за ци ја' већ уве де на. На са стан ку је од лу че но, по на ло гу ОГ-
ПУ, 'да се па со ши не да ју слу жи те љи ма кул та Јо си фов ске ве ро и спо ве сти' што 
је зна чи ло њи хо во ауто мат ско про те ри ва ње из Ле њин гра да. Слич не ства ри 
до га ђа ле су се и у дру гим ве ћим гра до ви ма СССР-а”.570

Ка та комб ни је рар си ни су бла го си ља ли сво јим ду хов ним че ди ма да узи ма-
ју па со ше, јер се при ли ком по пу ња ва ња фор му ла ра от кри ва ло со ци јал но по ре-
кло и по ло жај хри шћа на, што их је из ла га ло про го ни ма.571 Та ко ђе, ка та комб ни 
хри шћа ни ни су хте ли да при ме па сош јер су га сма тра ли за пе чат ан ти хри ста, 
или пак да се ти ме де кла ри шу као гра ђа ни ан ти хри сто вог цар ства.

Три де се тих го ди на се ља ци ма па со ше ни су да ва ли, јер су они би ли ве за ни 
за зе мљу ко ју су об ра ђи ва ли. Те ра ли су их да при сту пе ко лек тив ним фар ма ма 
(кол хо зи ма) и при мо ра ва ли да чи не раз не ства ри про тив сво је са ве сти, као на 
при мер да гла са ју за ко му ни стич ке чи нов ни ке ко ји су ру ши ли њи хов на чин 
жи во та и њи хо ве цр кве. Они ко ји би од би ли да то учи не – а од би ја ње је би ло 
уоби ча је но по себ но у Ли пец кој, Там бов ској и Во ро ње шкој обла сти – би ли су 
же сто ко го ње ни, и че сто оста вља ни да умру од гла ди. Та ко су па спор ти за ци ја 
у гра до ви ма и ко лек ти ви за ци ја на се лу чи ни ле два об ли ка бољ ше вич ке бор бе 
да све у зе мљи при си ле на при хва та ње со вјет ске иде о ло ги је. 

А 4. ма ја 1961. со вјет ска вла да је из да ла де крет о „па ра зи ти зму” и по ве ла 
кам па њу за све оп шту па спор ти за ци ју. У ло кал ним но ви на ма по чи та вој зе-
мљи об ја вље но је да је за до би ја ње со вјет ског па со ша по треб но да гра ђа нин 
СССР-а при зна све за ко не со вјет ске вла сти, и про шле и са да шње, по чев од 
Ле њи но вих ука за. По што је то прак тич но зна чи ло при хва та ње свих зло чи на 
со вјет ске вла сти, ство рен је по крет за од би ја ње со вјет ских па со ша чи ја су сре-

570 Shkvarovs ky,  Iosifl  ya nstv o , op.  c it. , p. 171 .
571 Види : Da nilushkin, o p.  ci t. , p.  535 .



304

ди шта би ла углав ном у се о ским сре ди на ма, ме ђу оним се ља ци ма и њи хо вим 
по ро ди ца ма ко ји су три де се тих од ба ци ли ко лек ти ви за ци ју.

Е. А. Пе тро ва пи ше: „Про те сти про тив оп ште па спор ти за ци је по ди гли 
су се ме ђу хри шћа ни ма по чи та вој зе мљи. Мно го број ни тај ни хри шћа ни ко-
ји су има ли па со ше по че ли су да их се од ри чу, да их уни шта ва ју и спа љу ју, 
и да се гла сно и јав но од ри чу со вјет ског гра ђан ства. Сво је па со ше да ва ли су 
и мно ги хри шћа ни из па три јар шиј ске цр кве. Би ло је слу ча је ва да је по 200 
љу ди од јед ном до ла зи ло у ло кал ни со вјет и пре да ва ло па со ше. Јед но га да на 
чи та ва хри шћан ска оп шти на из ме ста не да ле ко од Та шкен та од јед ном је пре-
да ла 100 па со ша. Па со ше су да ва ле и оп шти не из Ке ме ров ске и Но во си бир ске 
обла сти, док су хри шћа ни из Ал тај ске обла сти сво је па со ше спа ли ли… Про-
те сти про тив оп ште па спор ти за ци је из би ли су и у Бе ло ру си ји и Укра ји ни, 
као и у Во ро ње шкој, Там бов ској и Рја зан ској обла сти… Хри шћа не ко ји су 
се од ре кли сво јих со вјет ских па со ша по че ли су да хва та ју, за тва ра ју и ша љу 
у про гон ство. Али и по ред ове ре пре си је, по крет хри шћа на-бес па спорт ни ка 
је ра стао и ја чао. Упра во тих го ди на Ка та комб на Цр ква је из па три јар шиј ске 
цр кве при ми ла ве лик број хри шћа на ко ји су се од ре кли со вјет ских па со ша 
и вра ти ли се у кри ло Истин ске Пра во слав не Цр кве”.572

Се дам де се тих го ди на уки ну ти су де таљ ни упит ни ци ко ји су би ли по-
треб ни за до би ја ње па со ша, али је 1974. за со вјет ске гра ђа не уве де на оба ве за 
да има ју па со ше, а но ви, цр ве ни па сош зна чај но се раз ли ко вао од ста рог, 
зе ле ног, и из да ван је сви ма осим за тво ре ни ци ма и хо спи та ли зо ва ним ду-
шев ним бо ле сни ци ма. На ње го вој на слов ној стра ни ста ја ле су ре чи: „Па сош 
гра ђа ни на Са ве за Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка”, за јед но са ср пом 
и че ки ћем, што је би ло не при хва тљи во за ка та комб не бес па спорт ни ке, ко ји 
су ви ше во ле ли да оду у за твор, про гон ство или да гла ду ју. Они ко ји су се тих 
го ди на при са је ди ни ли Ка та комб ној Цр кви, че сто су бри са ли реч „гра ђа нин” 
са па со ша, за ме њу ју ћи је реч ју „хри шћа нин”, та ко да су до би ја ли: „Па сош 
хри шћа ни на Са ве за Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка”.573

Пи та ње па со ша има ве ћи бо го слов ски и прак тич ни зна чај не го што 
се то мо же учи ни ти на пр ви по глед. У су шти ни, оно се сво ди на пи та ње да 
ли се со вјет ска др жа ва мо же сма тра ти за „ће са ра” ко ме тре ба да ва ти „ће са-
ре во” (пла ћа ње по ре за, гра ђан ска ло јал ност, слу же ње вој ске), или је то „ко-
лек тив ни ан ти христ”, по слу шност ко ме во ди у ком про ми се не при хва тљи ве 
за хри шћан ску са вест. Ве ћи на чла но ва Истин ске Ру ске Цр кве у про те клом 

572 E. A. P etrova, „Perestroika Vavilon sk oj Bashni – po slednij shans  veslukav og o antik hrista”,  Mos cow, 1991, 
pp. 5-6 ( Р). Упореди:  Mervy n M atthews ,  Th e  Passport  So ciety, Oxford: Westview Press,  1993, c ha pt er  3.
573 B is hop Am brose,  „ G os uda rstvo  i  ' katak omb y'”, op. cit.,  p. 104.
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сто ле ћу ни је да ла ко на чан од го вор на то пи та ње. Оста је да кле спор но да ли 
по слу шност ана те ми про тив бољ ше ви ка из 1918. зах те ва од ба ци ва ње со вјет-
ске др жа ве, со вјет ских па со ша, слу же ња у со вјет ској ар ми ји итд. у оној ме ри 
у ко јој су то по ка за ли бес па спорт ни ци. Од па да ко му ни зма 1991. по се до ва ње 
па со ша пре ста је да бу де та ко ва жно пи та ње (ње го во ме сто за у зи ма пи та ње 
при хва та ња но вих елек трон ских иден ти фи ка ци о них кар ти ца). Но, пи та ње 
да ли је Со вјет ски Са вез пред ста вљао „од Бо га уста но вље ну” др жа ву (Рим. 
13,1), или, на су прот то ме, ан ти др жа ву ко ју је уста но вио са та на (Отк. 13,2), 
и да ље оста је ва жно. Став Истин ски Пра во слав них је да на кон ана те ми са ња 
Со вјет ског Са ве за од стра не Цр кве, ни он, па ни са вре ме на др жа ва ко ја по-
ла же пра во на кон ти ну и тет од ње га, не мо же  да зах те ва по да нич ку вер ност 
од Пра во слав них Хри шћа на.

Ру ска За гра нич на Цр ква на рас кр шћу
Си ту а ци ја у РПЦЗ по че ла је да се ста би ли зу је на кон што је се ди ште Си-

но да пре ме ште но у Њу јорк. У ве зи са Мо сков ском па три јар ши јом, Са бор је 
14/27. ок то бра 1953. од лу чио да „у слу ча је ви ма ка да се по ка же да је не ко до био 
чин у је рар хи ји Мо сков ске па три јар ши је од ко му ни ста, ка ко би у све ште ном 
чи ну про по ве дао ко му ни стич ке прин ци пе ате и зма, та кво ру ко по ло же ње се 
не при зна је ни као бла го дат но, ни као ле гал но”. А 27. ок то бра / 9. но вем бра 
1959. Са бор је до нео од лу ку да у слу ча ју ка да се по ја ви сум ња да је не ки кли-
рик ко ји тре ба да бу де при мљен у РПЦЗ био „тај ни агент ате и стич ке вла де”, 
ру ко пло же ње та квог кли ри ка не тре ба да бу де при зна то као ва лид но, и он 
тре ба да бу де „при мљен кроз јав но по ка ја ње, а уз то мо же да бу де ста вљен и 
под епи ти мју, уз над зор епар хиј ског ар хи је ре ја”.574

Ар хи е пи коп Аме рич ке ми тро по ли је Јо ван (Ша хов скиј) до ка зи вао је 
да је по зи ци ја РПЦЗ пре ма Мо сков ској па три јар ши ји у том пе ри о ду би ла 
ли це мер на, по што је Мо сков ску па три јар ши ју на зи ва ла от пад нич ком, а 
исто вре ме но је жа ли ла због про го на и за тва ра ња цр ка ва у СССР-у, иако би 
би ло ло гич но да се ра ду је због за тва ра ња от пад нич ких цр ка ва. Од го ва ра ју-
ћи на то, се кре тар Си но да РПЦЗ отац Ге ор ги је Гра бе, ре као је да иако РПЦЗ 
Мо сков ску па три јар ши ју на зи ва „от пад нич ком”, а у не ким слу ча је ви ма ко ри-
сти и реч „без бла го дат на”, она ни ка да, ни на јед ном за се да њу Си но да РПЦЗ 
ни је из ра зи ла би ло ка кву сум њу у то да су па сти ри и ла и ци ко ји при па да ју 
Мо сков ској па три јар ши ји и ко ји су би ли вер ни Бо гу – истин ски па сти ри (и 

574 Писм о прото јереја Ге оргија Грабеа  архиепископу Антонију Женевском ,  6/ 19. ма ја 196 9 , у: Bi sh op 
Greg ory  Grabbe, Pis'ma ,  Mos cow,  1998, pp . 1 4-15 (Р) . 



306

вер ни). За тим, на во де ћи при мер ин фил три ра ња аге на та у је рар хи ју МП, отац 
Ге ор ги је на ста вља: „То је без бла го дат ност о ко јој при ча мо! Ми го во ри мо о 
тим Ју да ма, а не о оним на па ће ним љу ди ма ко ји уза луд по ку ша ва ју да спа су 
што се спа си ти мо же, о не срећ ним, истин ски вер ним па сти ри ма”.575

На рав но, овај од го вор ви ше пи та ња отва ра не го што их ре ша ва. Ако 
су сви је рар си, или ве ћи на, би ли аген ти КГБ, те сто га без бла го дат ни, ка ко 
све ште ни ци ко је су они ру ко по ло жи ли и ко ји их по ми њу мо гу да бу ду истин-
ски све ште ни ци? И ка ко ла и ци мо гу да бу ду пра ви вер ни на род ако су их 
при че шћи ва ли ла жни епи ско пи и све ште ни ци? Да ли је уоп ште мо гу ће го во-
ри ти о вер ним све ште ни ци ма и на ро ду ко ји по ми њу без бо жне и от пад нич ке 
епи ско пе? Ова пи та ња ни ка да ни су до би ла за до во ља ва ју ће од го во ре, не го су 
и у на ред ним де це ни ја ма на ста ви ла да све до че о не ја сном ка рак те ру од но са 
РПЦЗ пре ма Мо сков ској па три јар ши ји.

До пен зи о ни са ња ми тро по ли та Ана ста си ја 1964. го ди не, РПЦЗ ни је 
до не ла ни јед ну ва жни ју од лу ку по пи та њу ста ту са „свет ског Пра во сла вља” 
– ни ти за Мо сков ску па три јар ши ју, ни ти за дру ге по ме сне Цр кве ко је су би ле 
у пу ном оп ште њу са Мо сквом. Са слу жи ва ње се по вре ме но на ста вља ло и са 
грч ким но во ка лен дар ци ма и са Срп ском и Је ру са лим ском па три јар ши јом 
(РПЦЗ је по се до ва ла не ко ли ко ма на сти ра и дру гу имо ви ну у Све тој Зе мљи). 
Под окри љем Си но да РПЦЗ би ле су фор ми ра не но во ка лен дар ске епар хи је 
– бу гар ска и ру мун ска, као и фран цу ска и хо ланд ска (на ини ци ја ти ву ар хи-
е пи ско па Јо ва на (Мак си мо ви ча) За пад но е вроп ског). РПЦЗ зва нич но ни је 
би ла у оп ште њу са свет ским Пра во сла вљем, но ни је се ни ја сно одво ји ла од 
ње га: она је по сто ја ла као не ка кав ка нон ски ме ђу про стор – то је би ла Ру ска 
Цр ква из ван Ру си је са го то во гло бал ном ју рис дик ци јом, али је се бе сма тра ла 
де лом Ру ске Цр кве уну тар Ру си је. По ста вља се пи та ње: ко ја је Ру ска Цр ква 
уну тар Ру си ја би ла ње на „Мај ка Цр ква” – Мо сков ска па три јар ши ја или Ка-
та комб на Цр ква?

Од го вор на ово пи та ње остао је на мер но нео д ре ђен. С јед не стра не, ја сно 
је да ни је би ло оп ште ња са је рар хи јом Мо сков ске па три јар ши је, за ко ју се сма-
тра ло да се ком про ми то ва ла са рад њом са ко му ни сти ма и чи ји је па три јарх 
сма тран за не ка нон ски иза бра ног. Осим то га, РПЦЗ је 1950. осве шта ла све то 
ми ро у ма на сти ру Све те Тро ји це у Џор дан ви лу.576 То је по тра ди ци ји чин пот-
пу но ауто ке фал не Цр кве. Не би се оче ки ва ло да РПЦЗ из вр ши та кав чин, 
ако би МП (Мо сков ску па три јар ши ју) сма тра ла за „Мај ку Цр кву”... С дру ге 

575 Цитир ан о  пр ема : Dea co n Nicholas Savch enko, „Pis'm o otko lov sh i khsia”, Otkliki na deiani a 
Arkhierejskogo Sobora RP TsZ 2000 goda i na prochie  po sl ed uiuschi e za nim sobytia,  Paris, 2001, p. 9  (Р).
576  La rdas, op. cit. ,  p. 21. 
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стра не, ни ка да ни је пре ки да но по ме ну то оп ште ње са стра дал ним на ро дом 
Ру си је. Али о ком на ро ду је реч? О со вјет ским љу ди ма, ко ји су се сма тра ли 
гра ђа ни ма со вјет ске др жа ве, или о Ис ти ски Пра во слав ним Ру си ма из ка та-
ком би, ко ји су од би ли пра во со вјет ског гра ђан ства?

Ми тро по лит Ана ста си је је исту пао са схва та њем да је „Мај ка Цр ква” 
Мо сков ска па три јар ши ја – иако је ја сно да ни је био у оп ште њу са њом. Та ко 
је ми тро по ли ту Те о фи лу Њу јор шком пи сао: „Ује ди ње ње са па три јар ши јом 
ко је пред ла же те ни је пи та ње са мо ду хов ног, не го и ка нон ског ка рак те ра, и 
но си по сле ди це за Вас. Та кво ује ди ње ње би ће мо гу ће тек ако Мај ка Цр ква 
бу де пот пу но сло бод на…”577

У то вре ме, мно ги ка та комб ни све ште ни ци по ми ња ли су ми тро по ли та 
Ана ста си ја. Они би би ли из не на ђе ни – и шо ки ра ни – да су чу ли ка ко он за 
„Мај ку Цр кву” Ру си је сма тра њи хо вог смрт ног не при ја те ља, Мо сков ску па три-
јар ши ју. Ни ти би се сло жи ли са иде јом да је је ди на раз ли ка из ме ђу Истин ске 
Цр кве и ла жне би ла не по сто ја ње сло бо де ове по след ње…578

Ка да је реч о Евло ги јев ци ма и Аме рич кој ми тро по ли ји, пре ма оба ова 
рас ко ла од РПЦЗ ми тро по лит Ана ста си је је та ко ђе имао благ став. Та ко је 19. 
ок то бра 1956. го ди не – од го ва ра ју ћи на из ве штај епи ско па Ле он ти ја Чи ле ан-
ског о то ме да би РПЦЗ Евло ги јев це тре ба ло да тре ти ра као об но вљен це и да 
не до пу шта би ло ка кво са слу жи ва ње са њи ма – ми тро по лит Ана ста си је ре као 
да су Евло ги јев ци не што дру го, јер су об но вљен ци би ли је ре ти ци.579 А при 
то ме је са ма РПЦЗ осу ди ла евло ги јан ско уче ње о со фи јан ству као је рес!580

577 Metropoli tan  A nastasy, у: Fr.  Alexey Young, Th e Russian O r th od ox Ch urch Outs id e Rus sia,  Sa n Be-
rnardi no,  C A: th e Borgo Pre ss, 1993,  p. 47.
578 Ра зочарање  које су  осет и ли неки  катаком бн и  свештениц и када им  је пошл о за ру ком  да  побег-
ну на З апад и онд а  наиђу на јед ан  другачији дух  који је влад ао у Рус кој Загран ичној  Цркви  описао  је 
про фесор  И.  М . Андреј ев: „М и не с амо да  с мо  били  спр емни да  умремо,  него мно ги  и јесу  у мрли, вер-
ујући  да негде там о, изв ан  домашаја со вјетс ких власти, там о  гд е  по стоји слобода  – Истина сија  у св ој 
св ојо ј  чисто ти , и  да људи  живе по њој  и потчињава ј ући се  њој. Тамо  – где  се  људи  нису пок лонили 
ан тихри сту. И ка кав ме је  само страх о бузео  када  сам  знатно  ка сније  усп ео да  дођем у  ин остранс тво 
и када с ам откри о да ту нек и људи „ ду хо вно” призна ју  с овјет ск у  цркву.  Д уховно ! М ноги од н ас  тамо 
су пали, „у  ст ра ху од  Ју деј аца”  или по длежући иску шењу  сп ољашњ е сарад ње  са  в ласти ма. З на о сам  
с ве штенике  о фицијел не цркве који  су к од  ку ће чупал и  ко су  и по вређи в али руке чин ећи ме тан иј е, 
тр аж ећи о проштај због сво га отпадн иштва , називајући себе Каином  - али  ни су при зн ав ал и црвену 
цр кву. Но,  ови д руг и, у  ин ос транст ву  – он и су ј ој се управ о д уховно потч ињавали.  С ва срећ а те наши  
с вештено-мучениц и умирући  нису знали за то издајство!” (Russ ia' s Cata co mb Saints,  P latina, CA: St. 
He rman o f Alaska Pr ess, 19 82,  p.  49).
579 Fr. Alexander Lebedev, „[orthodox-synod] 1956 ROCOR Sobor on Eulogian Jurisdiction”, orthodox-
synod@yahoogroups.com. Novem ber 30, 2002.
580 Исти на, евло ги јев ска ју рис дик ци ја је од во ђе со фи ја на ца, оца Сер ги ја Бул га ко ва, до би ла опо зив 
ње го вих схва та ња, Но, Евло ги јев ци ни су ја сно осу ди ли ту је рес, и њи хо ва ју рис дик ци ја де це ни ја ма 
на ста вља да бу де ра сад ник је ре си. Ви ди: An drew Bla ne (ed.), Ge or ges Flo rovsky. Crest wo od, N.Y.: St. Vla-
di mir's Se mi nary Press, 1993, p. 67.
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Не мо же се по ре ћи да су по је ди не из ја ве ми тро по ли та Ана ста си ја о МП 
би ле у то вре ме би ле ве о ма ли бер ла не - то ли ко да су про у зро ко ва ле знат но 
огор че ње код ка та комб них хри шћа на у РПЦЗ. Ме ђу тим, за сва ку „уме ре ну” 
из ја ву ми тро по ли та Ана ста си ја, мо гу ће је про на ћи и мно го „зи лот ски је”. 
Та ко је на са бо ру 1938. РПЦЗ под ње го вим пред се да ва њем из ја ви ла: „Ако је 
за Цр кву Бо жи ју Про ми слом Све мо гу ћег Твор ца, су дом исто ри је и за ко но-
дав ством про ле тер ске др жа ве од ре ђе но да жи ви у пу сти њи ате и зма, ја сно је 
да она мо ра из бе ћи све по ку ша је да стек не ле га ли за ци ју, јер сва ки по ку шај 
да стек не ле га ли за ци ју то ком епо хе апо ста си је не из бе жно пре тва ра Цр кву у 
ве ли ку ва ви лон ску блуд ни цу бо го хул ног ате и зма.” С об зи ром да је Мо сков ска 
па три јар ши ја би ла ле га ли зо ва на од стра не про ле тер ске др жа ве, не мо гу ће је 
из бе ћи за гљу чак да је, по зва нич ном ми шље њу ми тро по ли та Ана ста си ја из 
1938, МП по ста ла „ве ли ка ва ви лон ска блуд ни ца бо го ху ло ног ате и зма”!

Опет, у сво јој по след њој во љи и те ста мен ту 1957. го ди не ми тро по лит 
Ана ста си је је ја сно по ву као гра ни це на сле де ћи на чин: „Ка да је реч о Мо сков-
ској па три јар ши ји и ње ним је рар си ма, он да – док год они на ста вља ју бли ску, 
ак тив ну и бла го на кло ну са рад њу са со вјет ском вла дом, ко ја их отво ре но 
пре тва ра у пот пу но без бла го дат не и на кло ње не уво ђе њу ате и зма у чи тав 
ру ски на род – За гра нич на Цр ква, чу ва ју ћи сво ју чи сто ту, не мо же да има 
би ло ка кво ка нон ско, ли тур гиј ско, па чак ни би ло ка кво обич но спо ља шње 
оп ште ње са њи ма, оста вља ју ћи исто вре ме но сва ко га од њих ко нач ном су ду 
Са бо ра бу ду ће сло бод не Ру ске Цр кве”.581

И 18. ок то бра 1959, у пи сму упу ће ном Ар хи је реј ском Са бо ру РПЦЗ 
по во дом по чет ка ње го вог ра да, он опет ка же: „Ми мо ра мо не са мо дру ге да 
учи мо, не го и са ми (тим уче њем) да се ис пу ни мо, сле де ћи при мер мо сков ских 
све ти те ља чи ји спо мен да нас сла ви мо. Они сто је пред на ма као пра во слав ни 
рев ни те љи, и ми тре ба да сле ди мо њи хов при мер, од вра ћа ју ћи се пот пу но од 
беш ча шћа оних ко ји су да нас оку пи ра ли њи хо ве пре сто ле. О, ка да би са мо 
мо гли да уста ну – они  не са мо да не би при зна ли сво је на след ни ке, не го би 
се пре са стро гом осу дом окре ну ли про тив њих. Са ка вом би рев но шћу све ти 
Фи лип пла нуо про тив мли та вих у ве ри пред став ни ка Цр кве, ко ји не за ин те-
ре со ва но по сма тра ју ка ко те че не ви на крв њи хо ве па стве, и при то ме не осу-
ђу ју не при ја те ље Цр кве, не го се на сва ки на чин тру де да ла ска ју без бо жним 
вла сти ма. Ка ко би не по пу стљи ви све ти Гер мо ген устао у пра вед ном гне ву, 
ви де ћи где је рар хи ја лу ка во ћу ти док се ате и стич ка про па ган да буч но ши ри, 
за бо ра вља ју ћи да сво јим ћу та њем издајe Бо га. Хај де да се на сва ки на чин од-

581 Me tro po li tan Ana stasy, у: Young, op. cit., pp. 55-56.
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вра ти мо од њих, али да се исто вре ме но на о ру жа мо апо стол ском рев но шћу. 
Мо ра мо се чу ва ти би ло ка квог кон так та са њи ма као са ку гом. Ви зна те да ти 
љу ди са сво јим пот пу но спа ље ним са ве сти ма ни ка да не ће пре ста ти да ра ту ју 
про тив нас, иако стал но ме ња ју ме то де ра то ва ња”.582

Но, то ни је све. Го ди не 1961. он је по ка зао да ни је за бо ра вио Ка та комб ну 
Цр кву, из ја вљу ју ћи у име чи та ве За гра нич не Цр кве: „Ми сма тра мо да смо у 
ду хов ном је дин ству упра во са Тај ном Цр квом, а не са зва нич ном ад ми ни стра-
ци јом Мо сков ске па три јар ши је, пред во ђе ном па три јар хом Алек си јем, ко ја је 
до пу ште на од стра не ате и стич ке вла де и спро во ди све ње не на ред бе…”583

Ипак, ово је још оста вља ло мо гућ ност да сма тра ју да су у је дин ству, ако 
не са „зва нич ном ад ми ни стра ци јом Мо сков ске па три јар ши је”, он да у сва ком 
слу ча ју са на ро дом…

Та кав нео д ре ђен став у ве зи са Цр квом у Ру си ји по ка за ли су и дру ги 
во де ћи је рар си РПЦЗ. Та ко је 1955. ар хи е пи скоп Ви та ли је (Мак си мен ко) Џор-
дан вил ски у јед ној ис тој књи зи об ја вио два ди ја ме трал но су прот на члан ка. 
Пр во је на пи сао, у ду ху Ка та комб не Цр кве: „Па три јар ши ја је уни шти ла су-
штин ску дог му Цр кве Хри сто ве и од ба ци ла Ње ну основ ну ми си ју – да слу жи 
об но ви љу ди – и за ме ни ла ју је слу же њем без бо жним ци ље ви ма ко му ни зма, 
што је не при род но за Цр кву. То от па да ње те же је од свих прет ход них – ари-
јан ског, не сто ри јан ског, ико но бо рач ког итд. И то ни је лич ни грех овог или 
оног је рар ха, не го те мељ ни грех Мо сков ске па три јар ши је, ко ји је по твр ђен, 
про гла шен и утвр ђен за кле твом пред све том. То је, да та ко ка же мо, дог ма ти-
зо ва на апо ста си ја…”584

Ово је за и ста ин спи ра тив на де фи ни ци ја: дог ма ти зо ва на апо ста си ја. Не 
про ста апо ста си ја пред ли цем над моћ них спо ља шњих си ла, „у стра ху од Ју де-
ја ца”, не го дог ма ти зо ва на апо ста си ја – да кле, оправ да на, осве ће на и на ни во 
дог ме по диг ну та апо ста си ја. Ка да је апо ста си ја на тај на чин оправ да на, она 
по ста је ду бља, озбиљ ни ја и те жа за ле че ње. Она по ста је за блу да ума јед на ко 
као и бо лест во ље. Јер јед на је ствар ка да је рарх пот чи ни се бе и сво ју цр кву 
вла сти све та и ан ти хри ста. То је ње го ва лич на тра ге ди ја и тра ге ди ја оних 
ко ји га сле де, али ни је је рес. Са свим је дру га ствар за истог је рар ха ка да се 
та ко пот чи ни не са мо због гне ва, не го и због са ве сти (Рим. 13,5) – да упо тре-
би мо ре чи апо сто ла, ко је је Сер ги је у сво јој де кла ра ци ји та ко ис кри вио. Јер 

582 Ци ти ра но пре ма: Iri na Pa hlen, „[ort ho dox-synod] Me tro po li te Ana stassy”,              orthodox-synod@
yahoogroups.com.  December 3, 2002.
583 Metro polit an Ana stasy, у :  Nas hi Vest i, 1991, no. 4  (Р).
584  Arc hbi shop Vitaly (Maximenko),  Motiv y moye j zhizni, Jordanville, 1955, p. 2 5 ( Р).
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то по ка зу је да је је рарх за пра во угу шио сво ју са вест – и сво ју лич ну са вест и 
сво ју цр кве ну свест. А то је и је рес и апо ста си ја.

Ипак, са мо не ко ли ко стра ни ца да ље ар хи е пи скоп Ви та ли је пи ше да је 
Про ми сао Бо жи ји ста вио пред Ру ску За гра нич ну Цр кву ду жност „да не од-
се ца се бе од основ ног ма си ва, од те ла, од ко ре на Мај ке Цр кве: у ду би на ма 
тог ма си ва, ко ји је са да са мо угу шен под те жи ном бољ ше ви зма, и да ље су 
са чу ва не ду хов не ри зни це Ње ног хи ља ду го ди на са би ра ног бла га. Али ми 
не мо же мо да при зна мо Ње не са да шње зва нич не ли де ре, ко ји су по ста ли 
по слу шни ин стру мент без бо жних вла сти”.585 В. К. да је сле де ћи ко мен тар: „У 
овим ре чи ма са др жан је очи гле дан ап сурд. Ка ко ар хи е пи скоп Ви та ли је же ли 
да без при зна ва ња зва нич ног вођ ства Мо сков ске па три јар ши је у исто вре ме 
не бу де од се чен од ње ног те ла? Да ли је мо гу ће ‚са чу ва ти ду хов не ри зни це' у 
те лу чи ја је гла ва по ста ла ‚по слу шни ин стру мент без бо жних вла сти' (тј. слу гу 
са та не и ан ти хри ста), као што он с пра вом пи ше о сер ги јан ским ли де ри ма?… 
Све то Пи смо ка же: Ако је ква сац свет, то је и те сто; и ако је ко рен свет, то 
су и гра не (Рим. 11,16). А са дру ге стра не: Не мо же др во до бро пло до ве зле 
ра ђа ти, ни др во зло, пло до ве до бре ра ђа ти (Мт. 7,18)”.586

Не ко ли ко стра ни ца да ље у ис тој књи зи ар хи е пи скоп Ви та ли је пи ше 
ка ко ми тре ба да го во ри мо о „на шој ве ли кој ду жно сти пред Мај ком Ру ском 
Цр квом (тј. Мо сков ском па три јар ши јом) са пот пу ном љу ба вљу и ода но шћу 
пре ма Њој, уз ду бо ко по што ва ње пред ју нач ким де лом па три јар ха Сер ги-
ја…”!587 На жа лост, ка ко В. К. по но во оправ да но ис ти че, ар хи е пи скоп ни је да ље 
по ја снио у че му се са сто ји то „ју нач ко де ло” „па три јар ха” Сер ги ја – нај ве ћег 
из дај ни ка у исто ри ји Ру ске Цр кве.588

Ипак, у то вре ме би ло је у РПЦЗ јерарaха са мно го стро жим и ја сни јим 
ста вом од ово га. Та ко је 1960. го ди не ар хи е пи скоп Авер ки је го во рио: 

„Да ли мо же истин ска Цр ква Хри сто ва да се на не ки на чин по ми ри са 
злом, ко је про ис хо ди од не при ја те ља људ ског спа се ња – ђа во ла? Да ли мо же 
она да са по сто ји са њим, не во де ћи про тив ње га са му од луч ну бор бу?

На рав но да не мо же, јер, по ре чи ма Хри ста Спа си те ља, ни ко не мо же 
два го спо да ра слу жи ти (Мт. 6, 24). Због то га от пад ни штво од истин ске Цр кве 
пред ста вља ју у су шти ни већ и жи во цр кве ња штво и об но вљен ство, ко је се би 
по ста вља за циљ по ми ре ње хри шћан ства са овим све том ко ји у злу ле жи, и 
сер ги јан ство, ко је про по ве да 'са по сто ја ње' са бо го бо рач ком вла шћу ко му-

585 A rch bis hop Vit aly, op. ci t. , p. 4 5.
586 V.  K.  Russkaia Za rube zhnaia Tserkov' na Steziakh  Otst upnich estva, St. Petersburg, 1999, p. 48 (Р).
587 Archbishop  V i ta ly, op. c it., p.  77. 
588  V. K., op. cit., p.  49. 
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ни зма, и еку ме ни зам, ко ји приз на је рав но прав ност и рав но част ност свих 
ре ли ги о зних гру па и 'де но ми на ци ја'.

Мо же ли да бу де Цр ква она ор га ни за ци ја ко ја по зи ва на 'ло јал ност' слу-
жи те љи ма са та не?

То, раз у ме се, ни је Цр ква, већ ла же цр ква, или 'цр ква лу ка вих', по ре чи ма 
Ре чи Бо жи је (Пс. 25,5), и на ла зи ти се у та квој 'цр кви' не са мо да ни је спа са ва-
ју ће. не го и су прот но – по губ но.„589

Ми тро по лит Ана ста си је је био пред став ник „уз др жа ног де ло ва ња” и очу-
ва ња sta tu sa quo у вр ло те шком пе ри о ду пре ки ну том ха о сом Дру гог Свет ског 
ра та. Ако су без од го во ра оста ла за и ста ва жна – она пи та ња, на ко ја ће пре 
или ка сни је би ти не дво сми сле но од го во ре но – у сва ком слу ча ју, на За па ду 
је са чу ван у жи во ту глас про ти вље ња Мо сков ској па три јар ши ји. Али ло ше 
се ме ко је је би ло по се ја но од стра не уба че них еле ме на та ни је ис ко ре ње но. 
Ше зде се тих го ди на, у сво ме пи сму но вом пр во је рар ху РПЦЗ ми тро по ли ту 
Фи ла ре ту, ар хи е пи скоп Авер ки је Си ра ку шки и Тро јиц ки је при ме тио да 
„од вре ме на ка да се код ма ле гру пе епи ско па по ја ви ла тен ден ци ја да ство ре 
'соп стве ну пар ти ју' и пре у зму це ло куп ну власт у Цр кви, код нас су по че ли 
да се ја вља ју скан да ли ко ји, авај, во де на шу Цр кву ка уни ште њу, ши ре ћи се 
и про ду бљу ју ћи од тог вре ме на до да нас”.590

Би ла ис пра ва на или по гре шна прак са ми тро по ли та Ана ста си ја у том 
пе ро ду, тре ба ис та ћи да она ни је од го ва ра ла ни ти прак си ми тро по ли та Ан-
то ни ја пре ње га, на по чет ку сер ги јан ског рас ко ла, ни ти, још ја сни је, прак си 
ми тро по ли та Фи ла ре та по сле ње га, ни ти прак си ве ћи не је рар ха Ка та комб не 
Цр кве Ру си је. Сто га је не мо гу ће про гла си ти курс ми тро по ли та Ана ста си ја 
за је дан и не про ме њи курс РПЦЗ, а још ма ње за курс Истин ске Ру ске Цр кве 
у као це ли не.

Као што тре ба де таљ ни је да ви ди мо у сле де ћем по гла вљу, РПЦЗ је би ла 
при ну ђе на да пре ци зни је од ре ди свој од нос пре ма „Свет ском Пра во сла вљу” 
кра јем пе де се тих и по чет ком ше зде се тих го ди на, ка да су ус по ста вље ни пр ви 
кон так ти из ме ђу РПЦЗ и грч ких ста ро ка лен да ра ца – пр во са „Хри зо сто мов-
ском” гра ном, а по том и са „Ма те јев ци ма”. Од тог тре нут ка по че ле су да се 
по ја вљу ју две стру је: јед на ко ја је фа во ри зо ва ла оп ште ње са „Свет ским Пра-
во сла вљем” и но во ка лен дар ци ма, ко ју је пред во дио ар хи е пи скоп Ан то ни је 

589 Arhiepis kop Averk iy, „Sovremenost' v  svyety e  slova Bozh iya . S lova i ryechi”, т. 1,  Holy  Trinity Monast-
ery, Jorda nvi lle, стр. 380 (Р)
590 Arch bisho p  Averky,  l etter  of Septe mb er 14/2 7, 1966 . (Р). В иди  такође: Sergius Nosov, „Drugaia 
Pravda”, Moskva,  February,  1 99 3 (Р) .
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Же нев ски, и дру га ко ја се про ти ви ла та квом оп ште њу, пред во ђе на ар хи е пи ско-
пи ма Ан то ни јем Ло сан ђе ле ским и Авер ки јем Си ра ку шким и Тро јиц ким.

Ове ма ње-ви ше при кри ве не по де ле у РПЦЗ по но во су из би ле на ви де ло 
ка да се 1964. го ди не упо ко јио ми тро по лит Ана ста си је. Ме ђу при ста ли ца ма 
дво ји це ар хи е пи ско па, кан ди да та за упра жње ни трон ми тро по ли та – Ни ко на 
и Јо ва на Мак си мо ви ча – по ја ви ла се та ква не тр пе љи вост, да је ар хи е пи скоп 
Јо ван, ка ко би спре чио рас кол, по ву као соп стве ну кан ди да ту ру и на сво је 
ме сто ис та као нај мла ђег епи ско па, Фи ла ре та Бри збејн ског. Ње гов пред лог 
био је оп ште при хва ћен и епи скоп Фи ла рет (Во зне сен ски) је усто ли чен на 
слу жби на ко јој је пр ви пут по сле мно го ве ко ва упо тре бљен древ ни текст за 
усто ли че ње ми тро по ли та Мо сков ског.591

Но ви ми тро по лит се су о чио са за стра шу ју ћим за дат ком. Јер тре ба ло 
је, са јед не стра не, да пред во ди сво ју Цр кву у од луч ном раз об ли ча ва њу от-
пад ни штва Свет ског Пра во сла вља, јер оп ште ње са њим ни је мо гло још ду го 
да се то ле ри ше, а са дру ге, тре ба ло је да са чу ва је дин ство ме ђу чла но ви ма 
соп стве ног Си но да, од ко јих су не ки по ду ху би ли бли жи „Свет ском” не го 
Истин ском Пра во сла вљу…

Пр ва зва нич на По сла ни ца Ар хи је реј ског Са бо ра РПЦЗ са но вим ми тро-
по ли том да ти ра на на 4/17. јул 1964. по ка за ла је да про ду жа ва ли ни ју при хва-
ће ну од стра не ми тро по ли та Ана ста си ја у од но су на МП: „Они (бо го бор ни 
ко му ни сти) су сми сли ли но ви, за и ста ђа вол ски план у сво ме ра ту про тив 
ве ре: без бо жна вла да СССР-а са да је за бра ни ла де ци и омла ди ни у уз ра сту 
из ме ђу 3 и 18 го ди на да од ла зе у цр кве Бо жи је и при че шћу ју се Те лом и Кр вљу 
Хри сто вом. А да би цр ква би ла још ви ше по ни же на, ову ди рек ти ву вла сти 
тре ба ло је да спро во де са ми све ште ни ци – они су би ли ти ко ји су мо ра ли да 
за бра њу ју мла ди ма при ступ Ча ши Хри сто вој и зах те ва ју укла ња ње де це и 
мла дих из цр ка ва”…

Пра ва си ту а ци ја је ова ква: у СССР-у не ма мно го кли ра, не ма мно го отво ре-
них цр ка ва, вер ни рет ко мо гу да при су ству ју слу жба ма. А са да чак и на те рет ке 
слу жбе – ко ји ма хри шћа ни, ако ни су ве о ма ста ри љу ди или же не, при су ству ју 
ри зи ку ју ћи да бу ду за па же ни од стра не со вјет ских 'по сма тра ча' и та ко из гу бе 
по сао – ро ди те љи не мо гу да во де сво ју де цу, ко јој је упра во у де тињ ству и мла-
до сти та ко по треб но бла го дат но сје ди ње ње са Из во ром жи во та, Хри стом Спа-
си те љем, баш као што је мла ди ца ма по треб на све тлост и сун че ва то пло та”.

У сво јој по сла ни ци из 1965. го ди не, „Пра во слав ним епи ско пи ма и сви ма 
ко ји ма је ста ло до суд би не Ру ске Цр кве”, ми тро по лит Фи ла рет је дао пр ве 

591 Y oun g, op .  c it ., pp.  5 4 -5 5. 
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зна ке да ће да при хва ти бес ком про ми сни ји при ступ. Ова по сла ни ца та ко ђе 
је зна чај на због мно го ја сни јег став о Ка та комб ној Цр кви не го у вре ме ње го-
вог прет ход ни ка:

”По след њих да на со вјет ска вла да у Мо скви и ње ни след бе ни ци у ра зним 
де ло ви ма све та про сла ви ли су но ву го ди шњи цу Ок то бар ске ре во лу ци је из 
1917. ко ја их је до ве ла на власт.

Ми се, са дру ге стра не, при се ћа мо ових да на по чет ка кр сног пу та Ру ске 
Пра во слав не Цр кве, на ко ју од тог вре ме на као да су се сру чи ле све си ле 
па кла.

На и шав ши на от пор де ла ар хи па сти ра, па сти ра и вер них хри шћа на 
сна жних у ду ху, ко му ни стич ка власт је, у сво јој бор би про тив ре ли ги је, од 
пр вог да на по че ла да ра ди на сла бље њу Цр кве, не са мо уби ја њем тих ње них 
че да ко ја су би ла сна жни ја у ду ху, не го и по сред ством ве штач ког ства ра ња 
рас ко ла.

Та ко су на ста ли та ко зва на 'Жи ва Цр ква' и об но вљен ски по крет, ко ји 
је имао осо би не цр кве по ве за не са про те стант ско-ко му ни стич ком ре фор-
ма ци јом. Упр кос пот по ри вла де, овај рас кол се сло мио уну тра шњом си лом 
Цр кве. Вер ни ци ма је би ло ису ви ше очи глед но да је 'Об но вљен ска цр ква' 
не ка нон ска и да пред ста вља ис кри вље ње Пра во сла вља. Из тог раз ло га љу ди 
је ни су сле ди ли.

Дру ги по ку шај, на кон смр ти па три јар ха Ти хо на и чу ва ра ње го вог тро на, 
имао је ве ћи успех. Со вјет ској вла сти је 1927. по шло за ру ком да раз би је уну-
тра шње је дин ство Цр кве. За тва ра њем, му че њем и дру гим спе ци јал ним ме то-
да ма сло ми ла је во љу за ме ни ка чу ва ра па тир јар шиј ског тро на, ми тро по ли та 
Сер ги ја, и од ње га из деј ство ва ла об ја вљи ва ње Де кла ра ци је о пот пу ној ло јал-
но сти Цр кве со вјет ској вла сти, чак и до тле да су ра до сти и ус пе си Со вјет ског 
Са ве за би ли про гла ше ни од стра не ми тро по ли та Сер ги ја за ра до сти и успе хе 
Цр кве, а не у спе си Со вје та за ње не не у спе хе. Шта мо же да бу де бо го хул ни је 
од та кве иде је, ко ју су мно ги у то вре ме оправ да но озна чи ли као по ку шај да 
се сје ди ни све тлост са та мом и Хри стос са Ве ли ја ром. Ка ко па тир јарх Ти хон, 
та ко ми тро по лит Пе тар и оста ли ко ји су слу жи ли као чу ва ри па три јар шиј-
ског тро на, ра ни је су од би ја ли да пот пи шу слич ну де кла ра ци ју, због че га су 
би ли из ла га ни хап ше њи ма, ро би ји и про гон ству.

Про те сту ју ћи про тив ове Де кла ра ци је – ко ју је про гла сио сам ми тро по-
лит Сер ги је, без при стан ка ве ћи не епи ско па та Ру ске Цр кве, чи ме је пре кр шио 
34. апо стол ски ка нон – мно ги ар хи је ре ји ко ји су у то вре ме би ли за то че ни у 
ло го ру смр ти на Со лов ка ма, пи са ли су Сер ги ју: 'Сва ка вла да мо же по не кад 
да до не се од лу ке ко је су бе сми сле не, не пра вед не и не ми ло срд не, а ко ји ма је 
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Цр ква при си ље на да се пот чи ни, али не мо же да им се ра ду је или да их одо-
бра ва. Је дан од ци ље ва со вјет ске вла де је ис ко ре ње ње ре ли ги је, али Цр ква не 
мо же да ње не успе хе у том прав цу при хва ти као соп стве не успе хе' (отво ре но 
пи смо из Со лов ки, 7. сеп тем бар 1927).

Хра бра ве ћи на си но ва Ру ске Цр кве ни је при хва ти ла Де кла ра ци ју ми тро-
по ли та Сер ги ја, сма тра ју ћи да је сје ди ње ње Цр кве са без бо жном со вјет ском 
др жа вом, ко ја је се би по ста ви ла за циљ уни ште ње хри шћан ства уоп ште, 
су штин ски не мо гу ће.

Али рас кол се и по ред то га по ја вио. Ма њи на ко ја је при хва ти ла Де кла-
ра ци ју, фор ми ра ла је цен трал ну ад ми ни стра ци ју, та ко зва ну 'Мо сков ску 
па три јар ши ју', ко ја је то бо же зва нич но при зна та од вла сти, а у ствар но сти 
ни је сте кла ни ка квих за ко ни та пра ва, јер је на ста вљен, са да без опи ра ња, 
нај о крут ни ји про гон Цр кве. По ре чи ма Јо си фа, Ми тро по ли та пе тро град ског, 
про гла сив ши Де кла ра ци ју, ми тро по лит Сер ги је је стао на пут 'мон стру о зне 
про из вољ но сти, ула ги ва ња, и из да је Цр кве у ко рист ате и зма и уни ште ња 
Цр кве.'

Од би ја ју ћи ову Де кла ра ци ју, ве ћи на кли ра је за по че ла иле гал ни цр кве-
ни жи вот. Ско ро сви епи ско пи би ли су му че ни и уби је ни у ло го ри ма смр ти, 
ме ђу њи ма и чу ва ри тро на ми тро по ли ти Пе тар Кру тиц ки и Ки рил Ка зан ски, 
ко ји су ужи ва ли оп ште по што ва ње, за тим ми тро по лит Јо сиф Пе тро град ски, 
ко ји је стре љан кра јем 1938, а са њи ма и мно ги дру ги епи ско пи и хи ља де 
све ште ни ка, мо на ха, мо на хи ња и хра брих мир ја на. Они епи ско пи и кли ри-
ци ко ји су чу дом оста ли жи ви, по че ли су да жи ве иле гал но и да тај но вр ше 
бо го слу же ња, кри ју ћи се од вла сти и ства ра ју ћи на тај на чин ка та комб ну 
Цр кву у Со вјет ском Са ве зу.

Ма ло ве сти о тој Цр кви је до шло до сло бод ног све та. Со вјет ска штам па 
је ду го ћу та ла о њој, же ле ћи да ство ри ути сак да сви вер ни ци у СССР сто је 
иза Мо сков ска па три јар ши је. Они су по ку ша ли чак да у пот пу но сти по рек ну 
по сто ја ње Ка та комб не Цр кве.

Али он да, на кон смр ти Ста љи на и раз от кри ва ња ње го вих ак тив но сти, а 
на ро чи то по сле па да Хру шчо ва, со вјет ска штам па је по че ла све че шће и че шће 
да пи ше о тај ној Цр кви у СССР, на зи ва ју ћи је 'сек том' Истин ски-пра во слав них 
Хри шћа на. Би ло је очи глед но не мо гу ће да се и да ље ћу ти, јер је број ње них 
чла но ва по стао пре ве лик и иза звао је уз бу ну код со вјет ских вла сти.

Нео че ки ва но се у 'Ате и стич ком реч ни ку' (Мо сква 1964.), на стра ни 123. 
и 124, отво ре но рас пра вља о Ка та комб ној Цр кви: 'Истин ски-пра во слав ни 
хри шћа ни – чи та мо у овом Реч ни ку – на зив је за пра во слав ну сек ту ко ја 
је на ста ла у пе ри о ду из ме ђу 1922. и 1924. Би ла је ор га ни зо ва на 1927, ка да 
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је ми тро по лит Сер ги је про гла сио прин цип ло јал но сти со вјет ској вла сти. 
Мо нар хи стич ки (ми би смо ре кли цр кве ни) еле мен ти, оку пље ни око ми тро-
по ли та Јо си фа (Пе тро ви ча) Ле њин град ског, или 'Ти хо нов ци', ка ко их још 
зо ву, офор ми ли су 1928. ру ко во де ћи цен тар, Истин ски-пра во слав ну Цр кву 
и ује ди нив ши све гру па ци је и еле мен те ко ји су исту па ли про тив со вјет ског 
по рет ка (ми мо же мо са на ше стра не да до да мо 'ате и стич ког' ре да). Истин ски-
пра во слав на Цр ква упу ти ла је у се ла мно штво мо на ха и мо на хи ња, ко ји тај но 
др же бо го слу же ња и об ре де и во де про па ган ду про тив вођ ства Пра во слав-
не Цр кве, тј. про тив Мо сков ске па три јар ши је ко ја је при хва ти ла со вјет ску 
власт, апе лу ју ћи на љу де да се не пот чи ња ва ју со вјет ским за ко ни ма', ко ји су, 
до да је мо, са свим очи глед но усме ре ни про тив Цр кве Хри сто ве и ве ре. Пре ма 
све до чан ству 'Ате и стич ког реч ни ка', 'Истин ски-пра во слав ни хри шћа ни су 
ор га ни зо ва ли и на ста вља ју да ор га ни зу ју кућ не, тј. тај не, ка та комб не цр кве 
и ма на сти ре... чу ва ју ћи у пот пу но сти уче ње и об ре де Пра во сла вља. Они не 
при зна ју ауто ри тет Пра во слав ног па три јар ха', тј. на след ни ка ми тро по ли та 
Сер ги ја, па три јар ха Алек се ја.

'Те же ћи да одво је' истин ски-пра во слав не хри шћа не 'од ути ца ја со вјет-
ске ре ал но сти', пре све га од ате и стич ке про па ган де, 'њи хо ве во ђе... ко ри сте 
мит о ан ти хри сту, ко ји на вод но вла да у све ту од 1917'. Ан ти хри шћан ска 
при ро да со вјет ске вла сти не сум њи ва је за сва ку осо бу ко ја има здрав ра зум, 
а по го то во за хри шћа ни на.

Истин ски-пра во слав ни хри шћа ни 'обич но од би ја ју да уче ству ју на из бо-
ри ма', ко ји су у Со вјет ском Са ве зу, зе мљи ли ше ној сло бо де, обич на фар са, 'и 
у дру гим јав ним де лат но сти ма, не при ма ју пен зи је, не до зво ља ва ју сво јој де ци 
да иду у шко ле по сле че твр тог раз ре да...' Ов де има мо нео че ки ва но со вјет ско 
све до чан ство исти не, ко ме ни шта не тре ба да се до да.

Част и по хва ла истин ски-пра во слав ним хри шћа ни ма, ду хов ним хе ро ји-
ма и ис по вед ни ци ма, јер се ни су са ви ли пред стра шном си лом ко ја мо же да 
оп ста не је ди но те ро ром и на си љем, и ко ја се на ви кла на по ни зно ула ги ва ње 
сво јих по да ни ка. Со вјет ске вла сто др шце из бе зу мљу је чи ње ни ца да по сто је 
љу ди ко ји се Бо га бо је ви ше не го љу ди. Они су не моћ ни пред ми ли о ни ма 
истин ски-пра во слав них хри шћа на.

Ипак, по ред Истин ски-пра во слав не Цр кве у Со вјет ском Са ве зу и Мо-
сков ске па три јар ши је, ко је не ма ју ни мо ли тве ног, ни ти би ло ка квог дру гог 
оп ште ња ме ђу со бом, по сто ји још је дан део Ру ске Цр кве – сло бо дан од угње-
та ва ња и про го на ате и ста – Ру ска Пра во слав на Цр ква из ван Ру си је. Она 
ни ка да ни је пре ки ну ла ду хов не и мо ли тве не ве зе са Ка та комб ном Цр квом 
у до мо ви ни. На кон по след њег ра та мно ги чла но ви ове Цр кве на шли су се 
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из ван гра ни ца Со вјет ског Са ве за и при сту пи ли Ру ској За гра нич ној Цр кви, 
те је та ко ве за из ме ђу ове две Цр кве би ла још ви ше оја ча на, и та се ве за тај но 
одр жа ва све до да на да на шњег. Ка ко вре ме про ла зи, она по ста је све ја ча и 
чвр шће ус по ста вље на.

Део Ру ске Цр кве ко ји је иза гра ни це и сло бо дан, по зван је да у сло бод-
ном све ту го во ри у име про го ње не Ка та комб не Цр кве у Со вјет ском Са ве зу; 
Ру ска За гра нич на Цр ква сви ма обе ло да њу је за и ста тра гич но ста ње у ко ме 
жи ве ве ру ју ћи хри шћа ни у СССР-у – ста ње ко је ате и стич ка власт уз по моћ 
Мо сков ске па три јар ши је та ко па жљи во за та шка ва; она по зи ва све ко ји ни су 
из гу би ли стид и са вест да по мог ну про го ње ни ма.

Због то га је на ша све та ду жност да чу ва мо Ру ску Цр кву из ван Ру си је. 
Го спод Ко ји ис пи ту је ср ца, до пу стив ши да Ње го ва Цр ква бу де из ло же на 
угње та ва њу, го ње њу и ли ша ва њу свих пра ва у без бо жној со вјет ској др жа ви, 
по ве рио је на ма, ру ским из гна ни ци ма у сло бод ном све ту, та ла нат сло бо де, 
и од нас оче ку је да тај та ла нат ве што упо тре би мо и умно жи мо. Ми не ма мо 
пра во да га за ко па мо у зе мљу. Не ка се ни ко не усу ди да нам ка же да то тре ба 
да учи ни мо, не ка нас ни ко не гу ра у мо рал ни грех. Ми, ру ски епи ско пи, од го-
вор ни смо пред Бо гом за суд би ну на ше Ру ске Цр кве, и ни ко у све ту не мо же 
да нас осло бо ди ове све те оба ве зе. Ни ко не мо же да раз у ме бо ље од нас шта 
се де ша ва у на шој до мо ви ни. Мно го пу та су стран ци, па чак и пра во слав ни 
љу ди, и они ко ји су сте кли ви со ке цр кве не по ло жа је, пра ви ли гру бе гре шке 
у ве зи са Ру ском Цр квом и из во ди ли по гре шне за кључ ке по пи та њу ње ног 
са да шњег ста ња. Не ка им Бог опро сти, јер не зна ју шта ра де.

Ми не ће мо пре ста ти да осу ђу је мо без бо жне про го не ве ре и оне ко ји злоб-
но са ра ђу ју са про го ни те љи ма, пре тва ра ју ћи се да су пред став ни ци Цр кве. У 
то ме је Ру ска Цр ква из ван Ру си је увек ви де ла је дан од сво јих ва жних за да та ка. 
Зна ју ћи то, со вјет ска власт пре ко сво јих аге на та во ди са њом же сто ку бит ку, 
не устру ча ва ју ћи се од упо тре бе би ло ка квих сред ста ва: ла жи, под ми ћи ва ња, 
по кло на и за стра ши ва ња. Ми, пак, не ће мо пре ста ти да ди же мо глас.

Об ја вив ши ово пред ли цем чи та вог све та, ја апе лу јем на сву на шу бра ћу 
у Хри сту, на пра во слав не епи ско пе и на све љу де ко ји ма је ста ло до суд би не 
про го ње не Ру ске Цр кве као де ла Ва се љен ске Цр кве Хри сто ве, за раз у ме ва-
ње, по моћ и њи хо ве све те мо ли тве.  Што се ти че на ше ду хов не де це, ми их 
по зи ва мо да др же чвр сто исти ну Пра во сла вља, све до че ћи је ка ко не ко реч ју, 
та ко на ро чи то мо ли тве ним, по бо жним хри шћан ским жи во том”.

Тре ба на по ме ну ти да је у ар хи па стир ској по сла ни ци Ар хи је реј ског Си но да 
РПЦЗ под ми тро по ли том Фи ла ре том 1969. би ла ци ти ра на по сла ни ца ми тро-
по ли та Ан то ни ја из 1928. го ди не. Та ко се мо же ре ћи да се 1969. РПЦЗ вра ти ла 
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на „зи лот ску” по зи ци ју ко ју је при хва ти ла на по чет ку сер ги јан ског рас ко ла, и 
ко ја је би ла при хва ће на од стра не во де ћих је ра ра ха Ру ске Ка та комб не Цр кве, 
на пу шта ју ћи „уме ре ни” став ми тро по ли та Ана ста си ја у ме ђу вре ме ну. Што се 
ти че са мог ми тро по ли та Фи ла ре та, као што је по зна то, он је за вре ме док је био 
пр во је рарх РПЦЗ мно го пу та из ра зио свој зи лот ски став пре ма МП. 

Све ти Јо ван (Мак си мо вич) Шан гај ски
Је дан од нај све ти јих љу ди у то ме пе ри о ду био је ар хи е пи скоп Јо ван 

(Мак си мо вич), је рарх нај пре у Шан га ју, па у За пад ној Евро пи и по сле у 
Сан Фран ци ску, ве ли ки под ви жник и чу до тво рац, као и ве о ма ак ти ван и 
успе шан ми си о нар ме ђу љу ди ма мно гих на ро да, ко ји је ве ро вао да је глав на 
свр ха РПЦЗ и ру ске еми гра ци је уоп ште, да до не се све тлост Хри сто ву не хри-
шћан ским на ро ди ма.

Ка ко би ло, у же љи да при бли жи Хри ста сви ма ко ји су га окру жи ва ли, 
ар хи е пи скоп Јо ван је до пу стио не ка од сту па ња од све тих ка но на, чи ме је 
сво јим про тив ни ци ма пру жио мо гућ ност да га на пад ну. Та ко, док је био 
епи скоп у За пад ној Евро пи, он је по све тио не ко ли ко но во ка лен дар ских 
епи ско па, ко ји су на кон ње го ве смр ти сви на пу сти ли РПЦЗ и при дру жи ли 
се „свет ском пра во сла вљу”: епи скоп Те о фил (Јо не ску) Де тро ит ски и ње го ви 
ру мун ски но во ка лен дар ци пре шли су у Аме рич ку ми тро по ли ју, епи скоп 
Јо ван-Нек та ри је (Ко ва лев ски) Сен-Де ни ски и ње го ва Фран цу ска ми си ја (Га-
ли кан ског об ре да) пре шли су у Ру мун ску но во ка лен дар ску цр кву, епи скоп 
Ки рил (Јо нев) То ронт ски и ње го ви бу гар ски но во ка лен дар ци пре шли су у 
Аме рич ку ми тро по ли ју, док је епи ско па Ја ков (Акер дју ик) Ха шки пре шао у 
Мо сков ску па три јар ши ју.

Го ди не 1963. ар хи е пи скоп Јо ван био је укљу чен у још је дан ве ли ки спор. 
Ар хи е пи скоп Ти хон Сан фран сци скан ски био је бо ле стан, па је ар хи е пи скоп 
Ан то ни је Ло сан ђе ле ски по ста вљен да над гле да из град њу но ве са бор не цр кве. 
Он је от крио скан дал у ве зи са фи нан си ра њем про јек та – ис по ста ви ло се да 
је укра де но ви ше од 150.000 до ла ра – па је зах те вао да при ку пље на сред ства 
тре ба да бу ду за др жа на и да но вац по тре бан за за вр ше так град ње тре ба да 
бу де на си гур ном, да се по ло жи на бан ков ни ра чун, пре не го што се при-
сту пи би ло ка квим да љим ра до ви ма. Иза бран је но ви па ро хиј ски са вет, но 
при ста ли це ста ре ши не ста рог са ве та, ко ји се са сто јао од бив ших па ро хи ја на 
ар хи е пи ско па Јо ва на из вре ме на док је био епи скоп у Шан га ју, по зва ле су 
упра во Ње га да до ђе у Сан Фран ци ско и ре ши про блем. Ар хи е пи скоп Јо ван 
је при стао и до био бла го слов Си но да РПЦЗ да на пу сти Бри сел.
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По до ла ску, он је стао на стра ну сво јих бив ших шан гај ских па ро хи ја на и 
до пу стио је осни ва ње Удру же ња ла и ка, ко је, по ми шље њу се кре та ра Си но да, 
про то је ре ја Ге ор ги ја Гра беа, ни је би ло огра ни че но са мо на па ро хи ју, не го је пред-
ста вља ло па ра лел ну и ри вал ску власт епар хиј ској вла сти ар хи је ре ја. „Вла ди ка 
ми тро по лит je пи сао вла ди ки Јо ва ну да не би тре ба ло да одо бри ту ор га ни за ци ју. 
Он је ћу тао и при хва тио је да му они ор га ни зу ју про сла ву имен да на. Ово удру-
же ње, пред во ђе но мрач ним лич но сти ма, има на ме ру да пре ко вла ди ке Јо ва на 
пре у зме власт над чи та вом За гра нич ном Цр квом. На кон што се то удру же ње 
раз ви ло у Ка ли фор ни ји, не што слич но усле ди ће и у дру гим зе мља ма, јер ти 
љу ди има ју ве ли ка сред ства са ра зних стра на. Они су на при мер у пот пу ној тај-
но сти ку пи ли ку ћу вла ди ки Јо ва ну, за ко ју он ни ко ме ни шта ни је ре као, али то 
се про чу ло пре ко но ви на... Из да вач ча со пи са 'Ру ски жи вот' Дел ја нич, ко ји је био 
по ве зан са со ли да ри сти ма и Ша хов ским (ми тро по лиј ским ар хи е пи ско пом Сан 
Фран ци ска), ку пио је, са јед ном же ном, ту ку ћу за 62.000 до ла ра, од че га 9.000 у 
го то ви ни, и у на ред них ме сец да на пре пи сао ју је на име вла ди ке Јо ва на”.592

Спор се то ли ко за о штрио да је ар хи е пи скоп Јо ван био по зван на гра ђан-
ски суд због фи нан сиј ских про пу ста. Би ло је очи глед но да је то ла жна оп ту жба 
и он је осло бо ђен. Али не пре не го што су че тво ри ца епи ско па РПЦЗ све до-
чи ли у ње го ву ко рист, а дру га че тво ри ца – про тив ње га! Гор чи на је оста ла. 
Чак је би ло ре чи да је у вре ме упо ко је ња ар хи е пи ско па Јо ва на 1966. го ди не 
био при пре мљен указ ко ји му је за бра њи вао да слу жи...593

Осим то га, ка да је ар хи е пи скоп Јо ван тре ба ло да бу де ка но ни зо ван, што 
се до го ди ло у ју лу 1994, ар хи е пи скоп Ан то ни је Лос-Ан ђе ле ски се ус про ти вио. 
На Са бо ру РПЦЗ 1993. го ди не, ка да је по кре ну то пи та ње ка но ни за ци је, он је 
из ја вио: „Ја сам уве рен да вла ди ка Јо ван ни је био свет. Са чи сто бо го слов ске 
тач ке гле ди шта, чи ње ње чу де са ни је знак све то сти. Не ма сум ње да је вла ди ка 
Јо ван чи нио чу де са, ја сам ње го во чу до твор ство до жи вео на се би. Али за јед но 
са тим, тре ба да се при се ти мо ре чи ми тро по ли та Ан то ни ја (Хра по виц ког) 
на по све ће њу вла ди ке Јо ва на: 'Бог ти је дао мно ге да ро ве, гле дај да се не по-
гор диш...' У Сан-Фран ци ску је до шло до ње го вог па да, јер вла ди ка Јо ван је 
по др жао ту гру пу љу ди ко ја ни је за слу жи ва ла по ве ре ње...”594

592 Писм о о ца Георгија архие пископу Тео досиј у  (Саму иловичу )  Бр аз илско м  од  12/25 . јуна  196 3. 
Ви ди  т акође  писм о протојереја Ге оргија Гра бе а е пископу Антонију Мелбурнском од 7/20. јуна 1963 
објавље н о  у: Churc h News,  j uly 2002, N o 8 (109),  pp. 7-8.
593 Hiero monk  Gr ego ry (Lo uri e),  A Ti ssue o f  D reams,  20 03.  За једн о об јашњење к онтров ерз е види : 
Hieromon k Damascene (Chri st ensen), Father S eraphim Ro se, His  Lif e and Works, Platina,  Ca.: St. Herman 
of Alas ka  B rothe rh oo d P ress, 2 00 3, chapters 41 and  42.  
594 Про токоли Архи је рејског Сабор а  РПЦЗ од 22.  апри ла до 5. мај а  19 93. годин е;  у: Von 
Sievers, Was Archbishop  Jo h n  (Maximo vi ch ) Glorifi ed  by Go d?  Op. c it. , p. 37. А рхиепископ Ан то-
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Ка ква год би ла исти на о овој по је ди нач ној афе ри, не мо же би ти сум ње 
да је ар хи е пи скоп Јо ван све ти тељ, као што све до че ње го ве не тље не мо шти и 
из у зет но оби ље чу де са ко ја је учи нио од го ва ра ју ћи на мол бе вер них ши ром 
све та. Ње гов гроб, ко ји се на ла зи у крип ти са бор не цр кве по све ће не Мај ци 
Бо жи јој „Ра до сти свих ко ји ту гу ју” у Сан-Фран ци ску, ко ју је на кра ју ус пео 
да до вр ши, по стао је зна чај но од ре ди ште по кло нич ких пу то ва ња за пра во-
слав не хри шћа не свих на ро да. Он под се ћа на ве ро ват но нај по зна ти ју и нај во-
ље ни ју осо бу у чи та вој исто ри ји Ру ске За гра нич не Цр кве. Али ње гов жи вот 
по ка зу је да су у стра шном ха о су два де се тог ве ка чак и нај ве ћи љу ди пра ви ли 
озбиљ не по гре шке – чи ње ни ца ко ју су по ка за ли и жи во ти Ца ра-му че ни ка 
Ни ко ла ја, па три јар ха Ти хо на, ми тро по ли та Ан то ни ја Хра по виц ког, ми тро-
по ли та Хри зо сто ма Фло рин ског, епи ско па Ма те ја Вре стен ског и дру гих. У 
тој чи ње ни ци ле жи ва жна по у ка за све истин ски пра во слав не хри шћа не: да 
док се бо ри мо за ис прав ност и чи сто ту у ве ри, мо ра мо да во ди мо ра чу на о 
из у зет ној сло же но сти вре ме на у ко ји ма жи ви мо ка да до но си мо суд о на шим 
пред вод ни ци ма...   

ни ј е  је  то с вој е мишљење по тв рдио и ауто ру  ове књиг е у разго вору н овембру  19 9 4.  године . 
Том  при ликом  је рекао да  мисли  како  је  ар хиепи ск оп  Јован пог ре ши о када је н а бази л ичног  
о тк ривења ин си ст ирао на  невин ос ти он их  који су  б и ли  оптуже ни  з а пронев еру. Према 
 Је л ен и Петро вој, ар хиеписк оп Ан тон ије је рек ао да  је арх иеп ис коп Јован бра ни о св оје миш љење  на  
о сн ов у личн ог  откривења, што  је неис пр ав но  (лична комуникација, но ве мба р  1994) .
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6. ГРЧ КА И БАЛ КАН:
УДАР СА ЗА ПА ДА

(1939-1970)

И ко ји су без бо жни пре ма за ве ту, он ће их ла ска њем от па ди ти;
али на род ко ји по зна је Бо га сво је га би ће не по ко ле бљив.

Дан. 11,32

Ге но цид над пра во слав ним Ср би ма
Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца ство ре на је по сле Пр вог Свет ског 

ра та. Сход но пла но ви ма ве ли ких свет ских си ла, то је би ла цен тра ли зо ва на 
др жа ва ко јом су вла да ли срп ски пра во слав ни Краљ и пар ла мент. Ка то ли ци 
Хр ва ти про ти ви ли су се вла сти Ср ба, и на пе тост из ме ђу две за јед ни це би ла 
је ја ка то ком чи та вог ме ђу рат ног пе ри о да. Го ди не 1934. Краљ Алек сан дар је 
уби јен у Мар се љу од стра не хр ват ске те ро ри стич ке ор га ни за ци је „Уста ша”. 
За тим је 1935. пот пи сан Кон кор дат из ме ђу Ју го сло вен ске вла де и Ва ти ка на, 
ко ји је про шао у пар ла мен ту, али му се су прот ста ви ла Срп ска Пра во слав на 
Цр ква по што је из гле да ло да су њи ме Ка то лич кој цр кви да те ве ће при ви ле ги је 
не го Пра во слав ној. Два де сет тре ћег ју ла 1937. по ли ци ја је бру тал но раз би ла 
про тест не де мон стра ци је ко је су пред во ди ли епи ско пи и све штен ство, а као 
ре зул тат то га исто га да на умро је па три јарх Вар на ва.

Је ро мо нах Ака ки је пи ше: „У ци љу ре ша ва ња на ци о нал ног пи та ња Хр ва-
та ка то ли ка у ује ди ње ној Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, вла да пре ми је ра Сто ја ди-
но ви ћа је као јед ну од глав них та ча ка свог про гра ма ис та кла пот пи си ва ње 
Кон кор да та – Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Кра ље ви не Ју го сла ви је и Ва ти ка на. 
Ко нач ном тек сту Кон кор да та пот пи са ном у Ри му 25. ју ла 1935, прет хо ди ла 
су три на цр та: пр ви је из ра ђен 1923, дру ги 1925, а тре ћи 1931. го ди не. Сто ја-
ди но вић је до ве ден на др жав но кор ми ло Кра љев ске вла де од стра не кне за 
На ме сни ка Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа. За ту од лу ку кнез Па вле се опре де лио са 
зна њем и са гла сно шћу бри тан ских вла да ју ћих кру го ва. За ње га се ве ро ва ло да 
ће ус пе ти да на ђе за јед нич ки је зик са Ма че ко вом Хр ват ском се љач ком стран-
ком, као и то да ће во ди ти по ли ти ку при бли жа ва ња Ју го сла ви је фа ши стич кој 
Не мач кој и Ита ли ји, по што је бри тан ска по ли ти ка у Евро пи у то вре ме има ла 
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из ра зи то ан ти ко му ни стич ку и ан ти со вјет ску ори јен та ци ју. Сто ја ди но вић 
је, ка ко су га не ки оце ни ли, као бер зи ја нац и ха зар дер, од мах про ра чу нао 
да ће усва ја њем Кон кор да та по сти ћи сво ја два ци ља: при до би ти ка то лич ку 
цр кву као пред вод ни ка пет ми ли о на Хр ва та ка то ли ка и по бољ ша ти од но се 
са фа ши стич ком Ита ли јом, ра ди при бли жа ва ња си ла ма Осо ви не. Уз то, био 
је уве рен да ће се уго вор са Ва ти ка ном за кљу чи ти без ика квих смет њи. Ка ко 
на во ди у сво јим ме мо а ри ма, об ја вље ним по сле ра та у Ар ген ти ни595, ње го во 
са мо по у зда ње те ме љи ло се на обим ним при пре ма ма у ко је је укљу чио цео 
др жав ни апа рат. На пр вом ме сту, по ста рао се да зна тан број но ви на ра и ли-
сто ва ста ви под сво ју кон тро лу. По бри нуо се чак и да у са ста ву Од бо ра за 
Кон кор дат бу ду ње го ви љу ди. До у шни ци су све вре ме буд но пра ти ли шта 
се о Кон кор да ту го во ри у кру го ви ма Срп ске Пра во слав не Цр кве и о то ме га 
ре дов но оба ве шта ва ли. У бор би за Кон кор дат ни шта се ни је пре пу шта ло слу-
ча ју. На из глед си гу ран у по зи ти ван ис ход ства ри, Сто ја ди но вић ни је мо гао 
да прет по ста ви ка кву ће бу ру Кон кор дат иза зва ти. 

У пр во вре ме ни је се су прот ста вљао ни ко, чак је и сам па три јарх Вар на-
ва био уве рен да је са Кон кор да том све у ре ду, по што је ра ђен пре ма иде ји 
кра ља Алек сан дра и као та кав не мо же би ти у су прот но сти са ин те ре си ма 
Срп ске Пра во слав не Цр кве. Но, ка да је ка сни јим ана ли за ма утвр ђе но да би 
се мно гим од ред ба ма уго во ра са Ва ти ка ном на ру ши ла Уста вом за га ран то ва на 
вер ска рав но прав ност, па три јарх Вар на ва је из ме нио став и по стао огор че-
ни про тив ник Кон кор да та. Пот пи си ва њем Кон кор да та Ка то лич ка цр ква је 
тре ба ло да од др жа ве до би је ве ће при ви ле ги је не го што их је има ла Пра во-
слав на Цр ква. Пре ма оце ни про фе со ра Сер ги ја Тро јиц ког, ко ји је у по себ ној 
бро шу ри ана ли зи рао пред ло же ни про је кат Кон кор да та, од ред бе чла на 7 и 
не ке дру ге, оба ве зи ва ле су ју го сло вен ску др жа ву да усво ји ри мо ка то лич ки 
Co de јuris ca no ni ci, ко ји би, ако би се усво јио, до био свој ство дру гог уста ва. 
Нај о штри ја при мед ба од но си ла се на члан по ко ме би ка то лич ка цр ква има ла 
'пу но пра во да сло бод но и јав но вр ши сво ју ми си ју у Кра ље ви ни Ју го сла ви-
ји'. У фор му ла ци ји овог чла на упо тре бљен је цр кве ном слу ху не при хва тљив 
тер мин 'ми си ја'. У кон кор да ти ма ко ји су до не ти у дру гим европ ским зе мља ма 
ово пи та ње је ре ша ва но кон ста та ци јом да ће ка то лич ка ве ро и спо вест мо ћи 
сло бод но и јав но да се ис по ве да... Кра ље ви на Ју го сла ви ја се тер ми ном 'ми си ја' 
ка рак те ри ше као не про све ће на. Тог ста но ви шта се др жао и про фе сор Тро јиц-
ки: про јект Кон кор да та да је ка то лич кој цр кви ми си о нар ски ка рак тер, као да 

595 Милан С тојадин о вић, „Ни рат ни пакт.  Ј уг ос ла ви ја изм еђ у  д ва рата”.  Buenos  Aires  1 963. У Сто ја-
дино ви ће вим Мемоарима има  доста ст ва ри  ко јима је тачност  о споре на ,  али је  оп ет  т ешко пр етпостави-
ти  да  су сва  њ его ва казив ања  о догађајима у  вез и са Ко нкордатом  пр ои звољна  и пристр асн а.
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је Ју го сла ви ја не про све ће на не зна бо жач ка зе мља. При зна ва ње по вла шће ног 
по ло жа ја ка то лич ке цр кве уоче но је и у дру гим чла но ви ма Кон кор да та. На 
при мер, члан о скла па њу бра ка у ка то лич кој цр кви го во ри о то ме да се та квом 
бра ку да ју гра ђан ска деј ства. Тим чла ном се за све гра ђа не ко ји се вен ча ва ју 
у ка то лич кој цр кви уки да оба ве за ре ги стра ци је гра ђан ског бра ка. У истом 
чла ну на ла зи ла се још јед на спор на од ред ба ко ја је оба ве зи ва ла гра ђан ске 
вла сти да се, у слу ча ју ме шо ви тих бра ко ва, на зах тев увре ђе не ка то лич ке 
стра не, за у зму да су прот на стра на ис по шту је обе ћа ње да ће сви си но ви и 
кће ри, без из у зет ка, би ти од го је ни у ка то лич кој ве ри. Та квим и ње му слич-
ним чла но ви ма, ка то лич кој цр кви да та су ве ли ка пре и мућ ства над оста лим 
ве ро и спо ве сти ма у др жа ви, ка ко је то ока рак те ри сао па три јарх Вар на ва: 
'Да ју ћи Ри мо ка то лич кој цр кви по ло жај вла да ју ће и до ми ни ра ју ће др жав не 
цр кве, (Кон кор дат) услед то га све оста ле ве ро и спо ве сти, а на ро чи то Цр кву 
ре ла тив не ве ћи не ста нов ни штва у др жа ви, Цр кву Пра во слав ну, ста вља на 
по ло жај 'то ле ри са них'596, чи ме је на ру ше но на че ло вер ске рав но прав но сти, 
за га ран то ва не др жав ним уста вом. 

Све кри тич ке пу бли ка ци је по пи та њу Кон кор да та, би ле су цен зу ри са не 
или за бра њи ва не. Оно што је про ми ца ло др жав ној цен зу ри ни је би ло до вољ-
но да јав но сти пред ста ви озбиљ ност Кон кор дат ске кри зе и оштри ну су ко ба 
у ко ји су по че ле да се упу шта ју нај ви ше лич но сти из Срп ске Пра во слав не 
Цр кве и та да шњег др жав ног вр ха. Ар хи је реј ски Са бор Срп ске Пра во слав не 
Цр кве је, на свом ван ред ном за се да њу, 24. но вем бра 1936. раз ма трао по ло-
жај Срп ске Цр кве по сле до не тих за ко на о др жав но при зна тим кон фе си ја ма. 
Срп ска Пра во слав на Цр ква ви ше ни је мо гла рав но ду шно да гле да на то ка ко 
се Ка то лич кој цр кви у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји да ју пра ва и по вла сти це ко је 
она ни је има ла ниг де у Евро пи, и ко је ни са ма Срп ска Цр ква ни је има ла као 
др жав на Цр ква у Ср би ји.597 

Три на е стог ја ну а ра 1937, уочи пра во слав не Но ве го ди не, о Кон кор да ту 
је ко нач но јав но свој суд из ре као и па три јарх Вар на ва. Цен зу ра се по ста ра ла 
да јав ност не са зна ка кву по ру ку је по гла вар Срп ске Цр кве у сво јој тра ди ци-
о нал ној но во го ди шњој бе се ди упу тио вер ни ци ма. Из цен зу ри са ног тек ста 
об ја вље ног у 'По ли ти ци' мо гло се за кљу чи ти да је па три јарх без ве ли ког уз-

596 Из  Пр едстав ке у ве зи  с а  Ко нкордат ом, коју је патријарх Варнава упутио Стојадинов ићу, Гласник 
СПЦ, бр. 15, 1 9.  јул 1937, стр. 449.
597 Глас ни к С ПЦ, бр . 30-3 1,  1 9.  децемба р  1936.  с тр . 68 7. Ово Саопшт ење Светог ар хиј ерејског сабо-
ра интере сантно  је  и  по томе ш то  се еп ископи  С ПЦ „ на чел у  са свој им патри ја рхом, о бр аћ ају свему 
православн ом  наро ду  у  нашој о та џб ини и по зивај у га,  да у о вом в ремену  р азно врсних  колеб ања у 
 свету држ и сво ју  свету  веру  пр аво славну ,  в еру  отац а својих и од ан о пома же  свој у  св етосав ску нац-
ион ал ну Цркву„.
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бу ђе ња оче ки вао ре а ли за ци ју Кон кор да та. Шта је па три јарх Вар на ва ре као 
у но во го ди шњој по ру ци, део јав но сти  је тих да на са знао из иле гал ног лет ка 
у ко ме је под на сло вом: 'Оно што је но ви на ри ма би ло за бра ње но да об ја ве', 
штам пан це ло вит текст ње го ве бе се де за но ву 1937. го ди ну. Сва ко ме ко је 
про чи тао бар је дан па сус из те бе се де, би ло је ја сно за што је Сто ја ди но вић 
за бра нио об ја вљи ва ње но во го ди шњег па три јар хо вог го во ра. '...Из са свим 
не по зна тих раз ло га и ни ком не до ку чи вих узро ка, они су на пра ви ли уго вор 
са цр ним по гла ва ром цр не ин тер на ци о на ле (па три јарх ми сли на па пу). Тим 
уго во ром они хо ће да до ве ду до три јум фа то га по гла ва ра на Бал ка ну, за ко-
јим он те жи хи ља ду го ди на. Про тив то га цр ног по гла ва ра и ње го ве је зу ит ске 
вој ске бо ри ли су се нај пре ви зан тиј ски па три јар си и ца ре ви. Ка да је њи хо во 
оруж је ма лак са ло, бор бу су при хва ти ли на ши слав ни Не ма њи ћи на че лу са 
све тим Са вом. Ка да је срп ско цар ство па ло на Ко со ву, и са ми Тур ци су се 
бо ри ли про тив ла тин ске на је зде на Бал кан. Зна ли су Тур ци ла жни ка рак тер 
те ин тер на ци о на ле, па јој ни су да ли на Бал кан. Зна ли су Тур ци ра зор но деј-
ство ње но уну тра у др жа ви, зна ли су да та ин тер на ци о на ла не пре за ни од 
ка квих сред ста ва, ни од ка квих спле та ка и ин три га, па ни су ула зи ли ни у 
ка кав ком про мис са њом. Пра во слав ну ве ру Осман ли је су по не кад и го ни ле, 
али су је сма тра ле за ве ру и по што ва ле као ве ру. Ме ђу тим, на ону цр ну ин-
тер на ци о на лу гле да ли су не као на ве ру, не го као на по ли ти ку. И ето, бра ћо 
мо ја, тој не скру пу ло зној по ли тич кој ор га ни за ци ји да нас на ши вла сто др шци 
ши ром отва ра ју ка пи је и пу шта ју је да ста не чвр стом но гом на Бал кан. И то 
ко и кад? Не ка кви ту ђин ци, но кр ште ни си но ви Све то сав ске Цр кве... Не ка 
је част Тур ци ма и не ка је срам та квим пра во слав ци ма и та квим Ср би ма'. 
Прав да ју ћи се што на ста ње, про тив ко га ди же свој глас, ни је ра ни је ука зао, 
па три јарх Вар на ва је на ста вио да из ли ва свој ду хов ни гнев: '...Пре ба цу ју 
нам што уво ди мо по ли ти ку у Цр кву! Не уно си мо ми по ли ти ку у Цр кву, 
не го уно се отров у цео ор га ни зам на род ни они ко ји су из гу би ли и па мет и 
ро до љу бље и по ште ње... Ко ће ка за ти на ро ду исти ну ако не на род на све та 
Цр ква? Ода кле ће се чу ти глас Бо жи ји и глас при гу ше не на род не све сти, ако 
не из Све то сав ске Цр кве? Ја се не бо јим ово га што са да го во рим. Ја се бо јим 
да ни сам одоц нио да ово ја вим на ро ду. Мо жда сам ово тре бао ра ни је ре ћи. 
Бо јим се од го ва ра ћу за то пред су дом Бо жи јим. Али све сам ра чу нао, као и 
сви са ве сни љу ди у овој зе мљи, да ће се зло пре кра ти ти...' На кон то га што се 
по ста рао да ова па три јар хо ва по ру ка не стиг не до ши ре јав но сти, Сто ја ди-
но вић је на сто јао да умек ша ста во ве цр кве них ве ли ко до стој ни ка, убе ђу ју ћи 
их да у Кон кор да ту не ма ап со лут но ни че га што би ма на ко ји на чин мо гло 
на шко ди ти Срп ској Цр кви и пра во слав ној ве ри. Из раз го во ра са ар хи је ре ји-
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ма убр зо му је по ста ло ја сно, ка ко је ка сни је пи сао у сво јим ме мо а ри ма, да 
је сва ки труд уза лу дан. Ни ка ква ар гу мен та ци ја ту ни је по ма га ла. Кон кор дат 
је већ био 'осу ђен'. Од та да се бор ба за Кон кор дат пре тво ри ла у рат из ме ђу 
Пра во слав не Цр кве и ње не ду хов не вој ске, с јед не стра не, и др жа ве и ње ног 
сна жног апа ра та, с дру ге стра не. Ко ри сте ћи раз не вер ске ску по ве, пра знич-
не све ча но сти, све ште ни ци и епи ско пи су са ам во на, са кр стом у ру ци, 
из ри ца ли нај те же осу де они ма ко ји су се за ла га ли за Кон кор дат. Од стра не 
др жа ве је усле ди ла стро га цен зу ра, за бра на штам па ње сва ког тек ста упе ре-
ног про тив Кон кор да та. Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, оде ље ње за 
за шти ту др жа ве, ма ја 1937. да ло је ин струк ци је свим сре ским на чел ни ци ма, 
жан дар ме риј ским ис по ста ва ма, ко ме са ри ма по ли ци је и упра ва ма по ли ци је 
да спре че аги та ци ју за сла ње де пу та ци ја у Бе о град, ко је би на ви со ким ме-
сти ма мо ли ле да се Кон кор дат са Ва ти ка ном не при хва ти. У скуп шти ни је 
тре ба ла да от поч не глав на де ба та за ра ти фи ка ци ју Кон кор да та. Истог да на 
по че ло је ван ред но за се да ње све тог Ар хи је реј ског са бо ра, нај ви шег ор га на 
Срп ске Пра во слав не Цр кве. На пе ту ат мос фе ру још ви ше је по ве ћа ва ло ста ње 
здра вља па три јар ха Вар на ве, о че му је сва ко днев но об ја вљи ван бил тен ко ји 
су пот пи си ва ли тро ји ца та да по зна тих спе ци ја ли ста. Па три јарх се раз бо лео 
по чет ком ју на, за вре ме ре дов ног за се да ња Ар хи је реј ског са бо ра. По што се 
зна ло да је па три јарх ве ли ки про тив ник Кон кор да та, у на ро ду је по че ло да 
се при ча да је по гла вар Срп ске Пра во слав не Цр кве отро ван. Јед на гру па на-
род них по сла ни ка је од ми ни стра уну тра шњих по сло ва тра жи ла да спро ве де 
ис тра гу по во дом осно ва не сум ње да је Па три јар ха отро вао ње гов по слу жи тељ 
по на го во ру не ких ли ца из ван па три јар ши је. У па три јар ши ји се чвр сто ве-
ро ва ло да је лич ни па три јар хов по слу жи тељ из вр шио ње го во тро ва ње, те је 
због то га сме њен са сво је ду жно сти и не ко вре ме, док ни је без тра га не стао, 
др жан је под при смо тром. Са ма па три јар ши ја је по ве ла ис тра гу у том прав цу. 
Да кле 8. ју ла, го то во у исто вре ме, за се да ла су два те ла –  Од бор за Кон кор дат 
и ван ред ни Ар хи је реј ски Са бор. У свим бе о град ским хра мо ви ма су у то вре-
ме ор га ни зо ва на мо леп стви ја за оздра вље ње па три јар ха, ко ја су у бе о град ске 
бо го мо ље до ве ла огро ман број вер ни ка. Ова оку пља ња су до при не ла да се 
стра сти још ви ше рас па ле. По ли ци ја је та да по ја ча ла кон тро лу сва ке вер ске 
ак ци је. Кон кор дат је на гла са њу те сним ре зул та том пре ско чио пр ву ра ти фи-
ка ци о ну пре по ну, али од лу чу ју ћа бит ка је тек пред сто ја ла. 

Вла да ни је би ра ла сред ства у об ра чу ну са они ма ко ји су по ку ша ли да се 
су прот ста ве Кон кор да ту. По ја ве су ко ба из ме ђу пред став ни ка вла сти и на ро-
да узе ле су за бри ња ва ју ће раз ме ре. Вер ски фа на ти зам, ко ји је при пи си ван 
про тив ни ци ма Кон кор да та, рас пи рен је усред два де се тог ве ка и гра ђан ски 
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рат био је на по мо лу. У су ко би ма са по ли ци јом не ки су, ка ко је то по твр дио 
у сво јој по зна тој бе се ди у Ва ље ву вла ди ка Жич ки Ни ко лај, по ло жи ли и сво-
је жи во те: '...Ево име на оних за ко је се зна да су по ги ну ли. То су: Ми ло ван 
Жи ва но вић из се ла Ја њи ла, Љу бо мир Спа со вић из се ла Ко ра ћи це, Ђор ђе 
То до ро вић из Би је љи не, Дра ги ца Бо ста но вић из Са ра је ва. А ко ли ко је њих 
ра ње но, ко ли ко је њих по бол ни ца ма при ја вље но, а ко ли ко је по бе гло у ку-
ку ру зе и шу ме, не сме ју ћи да се ја ве у бол ни цу, да не би би ли ухап ше ни и 
са слу ша ва ни. Па ко ли ко је њих от пу ште но из слу жбе, ко ли ко их има пен зи о-
ни са них, по ни же них и увре ђе них. Хи ља де и хи ља де си но ва за ових ше зде сет 
да на стра да ли су и стра да ју за ову све ту Ве ру на род ну и све ту Пра во слав ну 
Цр кву'.598 Услед бу ре ових до га ђа ја и не за до вољ ства ко је се ши ри ло из да на у 
дан, Сто ја ди но ви ће вој вла ди се жу ри ло да што пре за вр ши по сао око усва ја ња 
Кон кор да та. То је био глав ни раз лог што је већ за 19. јул за ка за на пле нар на 
сед ни ца Скуп шти не. За ни мљи во је да је сед ни ца по че ла пи та њем по сла ни-
ка Ду ша на Иван че ви ћа да ли су пред у зе те ме ре без бед но сти око На род не 
скуп шти не. Ово пи та ње илу стру је ат мос фе ру у ко јој је по чи ња ла пле нар на 
де ба та о Кон кор да ту. Да би се пот пу ни је схва ти ло за што је тог да на вла да ло 
та кво уз бу ђе ње у На род ној скуп шти ни, ва ља под се ти ти да је у 'По ли ти ци' од 
18. ју ла, зна чи дан уочи са мог за се да ња скуп шти не, од стра не Па три јар ши је 
об ја вље но оба ве ште ње да ће се сле де ћег да на, по же љи на ро да, при ре ди ти 
ли ти ја и мо леп стви је за здра вље на ше га Па три јар ха. На дан за се да ња Скуп-
шти не, око 4 ча са по под не, без об зи ра на за бра ну од стра не Упра ве гра да, из 
Са бор не цр кве кре ну ла је са не за пам ће ним вер ским за но сом и оду ше вље њем 
огром на ма са љу ди, у ли ти ји са цр кве ним бар ја ци ма и ри пи да ма, на че лу са 
око 70 све ште ни ка и че ти ри епи ско па. Пред Кнез Ми хај ло вом ули цом, око 
6 ча со ва уве че на и шли су на кор дон жан дар ме ри је. Ево ка ко су по опи су до-
га ђа ји да ље те кли: ... Жан дар ми су за у ста ви ли по вор ку по зи ва ју ћи на род да 
се рас ту ри, јер је ли ти ја би ла за бра ње на: 'На зад бо го хул ни ци! Не скр на ви те 
све ти крст већ нас пу сти те да иде мо сво јим пу тем на ми ру! Ми не сме та мо 
ни ком, ми вр ши мо свој вер ски об ред у сво јој ро ђе ној зе мљи' – ви као је ша-
бач ки вла ди ка Си ме он и сте жу ћи чвр шће крст за пе вао је: 'Спа си Го спо ди 
љу ди тво ја...'. Хтео да на ста ви пут. Да ље се ни је мо гло, ли ти ја се су ко би ла 
са но вим кор до ном жан дар ма, ко ји по чи њу да ту ку ко га стиг ну, да оти ма ју 
и це па ју цр кве не бар ја ке, за ста ве, да ло ме кр сто ве, да чу па ју све ште ни ке за 
бра ду, хва та ју за гу шу и це па ју оде жде. Дра ма тич на сце на би ла је ка да је не ки 
жан дарм ис тр чао из кор до на и из све сна ге по чео да уда ра те шком гу ме ном 

598 И з говора Влади ке  Н иколаја  п ротив Ко нкорда та, 26 . септе мбра 1 93 7.



326

па ли цом ша бач ког вла ди ку Си ме о на ви чу ћи: 'Мај ку ти срп ску, хо ћеш ли 
већ јед ном да се укло ниш, ина че ћу ти бра ду иш чу па ти!' 'Спа си Го спо ди...' 
- про ду жу је вла ди ка и кре ће на пред. 'Спа си ћу те ја, мај ку ти по пов ску, кад те 
млат нем' - ви че је дан по ли ца јац ко ме при тр ча ва ју још дво ји ца. На ва ли ше на 
вла ди ку. Удар ци га су сти жу, ми тра па да на зе мљу, са вла ди чи ног ли ца ши ба 
крв. Он се ипак са ги ње, узи ма ми тру, ста вља је на гла ву и про ду жу је на пред 
сав раш чу пан и кр вав. Ко ра чао је та ко, бра не ћи се кр стом, док га жан дар ми 
ни су са вла да ли удар ци ма кун да ка, где па да оне све шћен на зе мљу сав об ли вен 
кр вљу. На род га је на ру ка ма пре нео у па три јар ши ју. На ста ла је оп шта ту ча. 
Све ште ни ци су, да би се бра ни ли од кун да че ња и ба ти на ња, упо тре би ли ри-
пи де и по че ли њи ма уда ра ти по жан дар ми ма. По сма тра чи ових ин ци де на та 
твр де да ни ка да жан дар ме ри ја ни је та ко без ду шно и не ми ло срд но уда ра ла 
по гра ђан ству. По сле ових ин ци де на та на па три јар ши ји и на свим цр ква ма 
у Бе о гра ду из ве ша не су цр не за ста ве и зво на су по че ла да бру је. По сто ја ла је 
сум ња да су сви упо тре бље ни жан дар ми, по на ре ђе њу та да шњег ми ни стра 
уну тра шњих по сло ва Ко ро ше ца (ина че ка то лич ког све ште ни ка), би ли ка то-
ли ци. То је до дат но уси ја ло иона ко уза вре лу си ту а ци ју. Ру ко вод ство Срп ске 
Пра во слав не Цр кве је пре ма они ма ко ји су гла са ли за Кон кор дат пред у зе ло 
дра стич не ме ре. Све ти ар хи је реј ски са бор је на сед ни ци 19. ју ла 1937, да кле 
истог да на ка да је по ли ци ја бру тал но рас ту ри ла ли ти ју, од лу чио да се из Цр-
кве ис кљу че сви ми ни стри и по сла ни ци пра во слав не ве ре ко ји су гла са ли за 
Кон кор дат, са по ја шње њем да ни јед но све ште но ли це, под ма ко јим из го во-
ром и ра ди ма ког цр кве ног об ре да, или при ват ног по сла, не мо же ула зи ти 
у дом до тич ног по сла ни ка или се на то ра. Уз то је од ре ђе но да се ова од лу ка 
има јав но про чи та ти вер ни ма по сле пр ве ли тур ги је, у свим цр ква ма. У обра-
зло же њу се, та ко ђе, пре по ру чу је да не са мо све штен ство из бе га ва до дир са 
ка жње ним ли ци ма не го и вер ни тре ба да за у зму исти став пре ма њи ма. Сле-
де ћих да на ин ци ден ти су се по но ви ли: ба ти на ња, ју ри ша ње на гра ђа не, чак 
је упо тре бље но и ва тре но оруж је. У тим улич ним су ко би ма по ги нуо је је дан 
жан дарм и два гра ђа ни на. На ули ци жан дар ми на сва ком ко ра ку. Цр ква ма 
је при ступ за бра њен, код сва ке цр кве сто је жан дар ми. Сва ко га са та са цр кве-
них тор ње ва су бру ја ла зво на. 

Бор ба про тив Кон кор да та ни је се огра ни чи ла са мо на Бе о град, већ је у 
сво јој за вр шни ци за хва ти ла ве ћи део зе мље и на ро да. Кра гу је вац, Ша бац, 
Ужи це и Мла де но вац су са мо не ки од гра до ва ко ји су по др жа ли бор бу про тив 
Кон кор да та. У Мла де нов цу се од и грао је дан од нај же шћих су ко ба про тив ни ка 
Кон кор да та и жан дар ме ри је у ко јем је по ги ну ло тро је, а те шко ра ње но пе де-
се то ро љу ди. У овој за о штре но сти од но са из ме ђу све тов не и ду хов не вла сти 
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сво је шан се ви де ле су раз не по ли тич ке стран ке и гру па ци је, при кљу чу ју ћи 
се, пре ма сво јим опре де ље њи ма, уз јед ну или дру гу стра ну. Та ко су се у мо-
леп стве ној ли ти ји за оздра вље ње па три јар ха са епи ско пи ма и све штен ством 
на шли чла но ви за бра ње не Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је, ко ји са Цр квом 
и све штен ством ни су би ли ни у ка квој ве зи. У ме ђу вре ме ну, у по ноћ из ме ђу 
23. и 24. ју ла упо ко јио се па три јарх Вар на ва. Цен зу ра ни је мо гла да за бра ни 
пи са ње да је у по греб ној по вор ци уче ство ва ло ви ше од 350.000 љу ди ко ји су 
сти гли из ра зних кра је ва зе мље и да је то био нај гран ди о зни ји скуп ко ји је 
за пам тио та да шњи Бе о град. Дан пре, Скуп шти на је усво ји ла Кон кор дат, али 
то ипак ни је зна чи ло ње го во ко нач но при хва та ње. За кон ски пред лог из гла-
сан на Скуп шти ни мо рао је да про ђе и кроз Се нат. У јав но сти се учвр сти ло 
уве ре ње да је па три јарх Вар на ва, као глав ни про тив ник Кон кор да та, отро ван 
и да је тро ва ње из вр ше но са зна њем Сто ја ди но ви ћа и ње го вих бли ских са рад-
ни ка. Кул ми на ци ја на род ног не за до вољ ства на сту пи ла је оног да на ка да је 
штам па об ја ви ла да је па три јарх умро исте но ћи ка да се скуп штин ска ве ћи на 
из ја сни ла за ра ти фи ка ци ју Кон кор да та. Та да се Сто ја ди но ви ће ва вла да на шла 
у вр ло не у год ној си ту а ци ји. Рас ту ће не за до вољ ство, под сти ца но са цр кве них 
ам во на, за пре ти ло је да се пре тво ри у бу ји цу ко ју ни шта не би мо гло да за у-
ста ви. Да би ко ли ко-то ли ко не у тра ли са ла ту опа сност, вла да је по ку ша ла да 
по ли циј ским пу тем при ку пи из ја ве ле ка ра ко ји су ле чи ли Па три јар ха и да 
на тај на чин по ка же да су при че о ње го вом на мер ном тро ва њу нео сно ва не. 
Ме ђу тим, тај ма не вар је био су ви ше про ви дан да би би ло ко у ње га по ве ро-
вао. Про фе сор Иг ња тов ски, ле кар ко ји је од по чет ка до смр ти ле чио по кој ног 
Па три јар ха, твр дио је да је у пи та њу на сил но тро ва ње. Та ко ђе и про фе сор др 
Ксе но фон Ша хо вић је по сле до ста го ди на до слов но јав но ре као: '... Из ја вљу јем, 
јер то пре ра та ни сам смео, да је па три јарх Вар на ва отро ван! То знам, јер сам 
са мо јим аси стен ти ма об ду ко вао по кој ног па три јар ха Вар на ву и нео по зи во 
утвр дио да је па три јарх Вар на ва отро ван'. Го ре на ве де ну тврд њу до не кле де-
ман ту је све до че ње ви шег ме ди цин ског тех ни ча ра Ми ро сла ва Бо жо ви ћа. Он 
је твр дио да про фе сор Ша хо вић ни је мо гао об дук ци јом утвр ди ти да је па три-
јарх Вар на ва отро ван, јер об дук ци ја ни је ни вр ше на због то га што та да шње 
вла сти то ни су до зво ли ле. Уме сто об дук ци је 'са нај ви шег ме ста' на ре ђе но је 
бал са мо ва ње па три јар хо вог те ла. Бал са мо ва ње је из вр ше но но ћу, 'по хит ном 
по ступ ку', уз при су ство по ли ци је. Они ко ји су то ини ци ра ли, же ле ли су да 
бал са мо ва њем (убри зга ва њем ве ћих ко ли чи на фор ма ли на у ве не и сто мач ну 
ду пљу) оне мо гу ће да се са зна пра ва исти на. Ре зул та ти суд ске ис тра ге ни су 
ни ка да об ја вље ни, ни ти је пред мет о Вар на ви ној смр ти пра во суд но окон чан. 
Са ма ис тра га је апри ла 1938. об у ста вље на. Јед но је си гур но: да је Упра ва гра-
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да, ко ја је во ди ла ис тра жни по сту пак и ус пе ла да до ка же да Па три јарх ни је 
отро ван и да Вла да ни је уме ша на у тро ва ње, то ме сва ка ко да ла ве ли ки пу бли-
ци тет. Кон кор дат је у ок то бру зва нич но по ву чен. Сто ја ди но ви ће ва вла да је 
до не ла од лу ку да се не ће до но си ти ни ка кав Кон кор дат, ни ста ри ко ри го ва ни, 
ни но ви, ни ти уоп ште ма ка кав Кон кор дат. Уз то Сто ја ди но вић је, при те ран 
уза зид с јед не стра не не по пу стљи во шћу ру ко вод ства Срп ске Пра во слав не 
Цр кве, а с дру ге ка те го рич ким зах те вом кне за Па вла да се са Срп ском Пра-
во слав ном Цр квом што пре ус по ста ве до бри од но си, прак тич но при хва тио 
све што су упор ни ар хи је ре ји од ње го ве вла де зах те ва ли, на при мер: да се 
за не ми ле до га ђа је пред Са бор ном цр квом у Бе о гра ду и у дру гим ме сти ма 
ка зне они ко ји су би ли од го вор ни, без об зи ра на њи хов по ло жај, би ло да су 
ми ни стри или др жав ни чи нов ни ци, и то ме слич но. За уз врат, на јед ној од 
за вр шних сед ни ца Ар хи је реј ски са бор је од лу чио да епар хиј ски ар хи је ре ји 
из вр ше од лу ку Са бо ра ко јом се уки да ју санк ци је пре ма ми ни стри ма и на род-
ним по сла ни ци ма. Тим од лу ка ма су обе стра не ста ви ле тач ку на спор ко ји је 
ви ше од го ди ну да на рас плам са вао вер ске и по ли тич ке стра сти. 

Од ба ци ва ње Кон кор да та са Ва ти ка ном је иза зва ло јав но не за до вољ ство 
и гнев Па пе Пи ја XI ко ји је де цем бра 1937. из ја вио:'До ћи ће дан – а во лео бих 
да то не мо рам ка за ти, али сам ду бо ко уве рен – ка да не ће би ти ма лен број 
ду ша, ко је ће за жа ли ти што ни су ши ро ко гру до, ве ли ко ду шно и ак тив но при-
ми ле та ко ве ли ко до бро као што је оно, ко је је за ступ ник Ису са Хри ста (Па па) 
ну дио њи хо вој зе мљи, и то не са мо ра ди цр кве не и вер ске сло ге на ро да, већ 
и ра ди со ци јал не и по ли тич ке сло ге, ма да од луч но од би ја мо да по ли ти ка 
бу де на ша ствар, наш по сао'. Ова па пи на прет ња се убр зо, то ком Дру гог 
Свет ског ра та у нај мон стру о зни јем ви ду об и сти ни ла. Па пи на од ма зда због 
не при хва та ња 'ве ли ког до бра' - Кон кор да та, спро ве де на уста шким ру ка ма, 
би ла је за и ста стра вич на.

Три де се те го ди не два де се тог ве ка, на исто риј ском пу ту Срп ске Цр кве, 
обе ле же не су чвр стим ста вом да се не при ми но ви ка лен дар иако то није по-
вла чи ло за собом и потпуни прекид општења са но во ка лен дар ци ма. То није 
био случај са Совјетском црквом митрополита Сергија, кога тадашње вођство 
Српске Цркве није признавало као законску власт Руске Православне Цркве. 
Та ко ђе, па три јарх–му че ник Вар на ва пру жио је го сто прим ство ис по вед нич кој 
Ру ској За гра нич ној Цр кви, са ко јом су ус по ста вље ни нај при сни ји од но си; 
осим то га, Срп ска Цр ква је у овом пе ри о ду не зва нич но и са сим па ти јом по др-
жа ва ла грч ке ис по вед ни ке за ста ри ка лен дар, ша љу ћи им Све то Ми ро ско ро 
све до кра ја пе де се тих го ди на. Ка да све му то ме до да мо и ову бес ком про ми сну 
бор бу про тив Па по кон кор да та, не мо же мо а да не при ме ти мо ко ли ко је у 
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пред рат ној Ср би ји на ви со ком ни воу у све сти кли ра и на ро да би ла буд ност 
и спрем ност на жр тву за од бра ну по зи ци ја Пра во слав не Цр кве.”599

Ма да се пре ми јер уз др жао од пре да је Кон кор да та на ра ти фи ка ци ју Се на-
ту, и ма да је до го во ром по стиг ну тим 1939. го ди не осно ва на ауто ном на област 
Хр ват ска са пре сто ни цом у За гре бу, си ту а ци ја је и да ље би ла ве о ма на пе та 
све до вре ме на не мач ке ин ва зи је у апри лу 1941. го ди не.

Из дан од стра не Хр ва та, от пор Ср ба бр зо је сло мљен. Нем ци су ухап си-
ли па три јар ха Га ври ла. Он је од био да са ра ђу је са њи ма, због че га је чи тав 
рат про вео по за тво ри ма  и кон цен тра ци о ним ло го ри ма. У то вре ме Бу га ри 
су оку пи ра ли ју го сло вен ску Ма ке до ни ју, а ми тро по ли та Јо си фа Скоп ског и 
епи ско па Ви кен ти ја Зле тов ско-Стру мич ког, за јед но са мно гим све ште ни ци-
ма, прог на ли у Ср би ју.

Ми тро по лит Јо сиф је са да пре у зео ру ко во ђе ње из ра ња вље ном Цр квом, 
ко ја је те шко по стра да ла на чи та вој те ри то ри ји Ју го сла ви је. Епи скоп Ни ко лај 
(Ве ли ми ро вић) био је за то чен у ло го ру Да хау; епи скоп ра шко-при зрен ски 
Се ра фим умро је у там ни ци у Ти ра ни 1945; сед мо ри цу све ште ни ка и хи ља де 
ла и ка уби ли су Ма ђа ри у Вој во ди ни; Бу га ри су прог на ли срп ско све штен ство 
из Ма ке до ни је; а Ита ли ја ни су оку пи ра ли Ко со во и Цр ну Го ру. Но, да ле ко 
нај го ра звер ства Ср би су пре тр пе ли од стра не уста ша и Ка то лич ке цр кве у 
Хр ват ској и Бо сни – у но во ство ре ној Не за ви сној др жа ви Хр ват ској, ко ју је 
de fac to при знао Ва ти кан.

Два де сет осмог апри ла 1941. ка то лич ки Над би скуп за гре бач ки Сте пи-
нац из дао је апел у ко ме хва ли уста шки ре жим Ан те Па ве ли ћа и по зи ва све 
ка то лич ке све ште ни ке да са ра ђу ју са њим. Ово се до го ди ло три да на на кон 
што је вла да из да ла се ри ју ука за о за бра ни ћи ри лич ног пи сма, о за тва ра њу 
пра во слав них шко ла, о на ме та њу спе ци јал них так си Пра во слав ној Цр кви, о 
оба ве зи свих Ср ба да на ру ка ви ма но се по ве зе у бо ји са ла ти нич ним сло вом 
„П” (скра ће но од „Пра во сла вац”), као и о за бра ни упо тре бе тер ми на „Срп-
ска пра во слав на ве ра”. Два де сет дру гог ју на хр ват ски Ми ни стар про све те је 
ре као да ће тре ћи на Ср ба у Хр ват ској би ти про те ра на, тре ћи на по у би ја на, а 
тре ћи на обра ће на у ри мо ка то ли ци зам.

У ју лу су от по че ла хап ше ња Ср ба. До је се ни пре ко 15,000 Ср ба про шло 
је кроз кон цен тра ци о не ло го ре, а до 1943. би ло је 300,000 Ср ба ко ји су из 
Хр ват ске из бе гли у Ср би ју. Уби је ни су епи скоп Са ва Кар ло вач ки, епи скоп 

599 Ј ер омонах  Ак ак ије, „Борба  Српск е Цркве  проти в папокон кордата ,  Подс ећање  на не та ко  дав ну 
сл ав ну прошлост  Српск е П равославне Цркве”,  необјављен и р укопис. 
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Пла тон Ба ња луч ки и ми тро по лит Пе тар Бо сан ски, док је ми тро по лит До си теј 
За гре бач ки умро од по сле ди ца му че ња.600

Јо а ким Верц пи ше: „У мно гим се ли ма ма са кр се од ви јао по сле де ћем 
обра сцу. Уста ше би до шле и са бра ле све Ср бе. За тим би им на ре ди ли да се 
обра те у ка то ли ци зам. Они ма ко ји од би ју, а то је чи ни ла ве ћи на, на ре ђи ва ли 
су да се са бе ру у њи хо вој ло кал ној па ро хиј ској цр кви. По том би их за тво ри ли 
и за па ли ли би цр кву. Мно штво срп ских пра во слав них му же ва, же на и де це 
по стра да ли су на тај на чин у срп ским се ли ма”.601

Пре ма из ве шта ју над би ску па Сте пин ца па пи од 8. ма ја 1944. го ди не 
240.000 Ср ба пре шло је у ри мо ка то ли ци зам. Ипак, по сле ра та мно ги од њих 
вра ти ли су се у Пра во сла вље. Сто ти не цр ка ва би ло је сру ше но или оскр на-
вље но, а пра во слав ним Ср би ма од у зе та је огром на имо ви на. Пре ма по да ци ма 
не мач ких на ци ста, уби је но је око 750.000 пра во слав них Ср ба, укљу чу ју ћи 
пет епи ско па и 177 дру гих ду хов них ли ца. 200.000 њих уби је но је са мо у јед-
ном зло гла сном ло го ру Ја се но вац, на стра вич но бру тал не на чи не, при че му 
40.000 од њих – по на ред ба ма фра њев ца оца Фи ли по ви ћа. Вла ди ка Ни ко лај 
(Ве ли ми ро вић) је ове му че ни ке упи сао у цр кве ни ка лен дар под 31. ав густ, као 
„се дам сто хи ља да по стра да лих за пра во слав ну ве ру од ру ку рим ских кр ста ша 
и уста ша за вре ме Дру гог Свет ског ра та. Ово су но ви Срп ски Му че ни ци”.602

Је дан од тих му че ни ка у Ја се нов цу био је и ста рац по име ну Ву ка шин. 
Он је ста јао „у оре о лу ми ра и ра до сти, ти хо се мо ле ћи Хри сту. Џе лат је био 
ужа сно раз гне вљен ње го вим сми ре њем и не по ко ле бљи вим спо кој ством, па 
је на ре дио да га из ве ду на по гу бље ње.

Стар цу Ву ка ши ну је по ну ђен из бор: да при хва ти па пу, или да умре нај-
гро зни јом смр ћу.

Ста рац се осе нио зна ме њем ча сног кр ста и мир но од го во рио џе ла ту: 
'Са мо ти, син ко, ра ди свој по сао'.

600 Stella Al exan der, C hur ch and State in Yugosl avia since 1945, Cambridge Univ ersity P re ss, 1979, chapter 
1,  3. 
601 Wertz, „On the  S erbian  Orthodox Martyrs of t he  Secon d W orld War”, Orthodox Life, vol. 3 3,  no.  1, 
 Ja nu ary-F ebruary , 1983, pp.  15-26.
602 И па к, нови ја истражи вања да ју  уопшт е узев мањи бро ј уби је них . Тако Марк Алмон д пише: 
 „У ст аше су у НДХ убиле  вероват но  ок о 325.0 00 Срб а,  укључу јући  ту око  60.000  са мо  у  Јасен ов цу. 
Друг им речима, с ва ки шести С рбин у Павелиће вој држа ви (у саст ав НДХ улазила је и Бо сна) био  
ј е убијен” (Almond, Eu rope' s  Backyard  War,  London: Mandar in, 1994 , p. 137.  Види теко ђе : Aleksa Djilas, 
„Th e  Y ugoslav  Trage dy ”, Pro sp ect, O ct ober,  1995, p. 39 ). Тако ђе, српс ки науч ник Бо го љуб Коц овић пише 
да  је током Друг ог  Светс ко г рата убијено  ук уп но 487.000 Срба,  док је Хрвата уб ије но 207 .00 0,  Муслим-
ан а 86.00 0  и оста лих 23 4. 000; а  х рватски истраж ивач Владимир  Же рјавић даје сл еде ће  бројеве: 530.000  
Срба,  19 2.000 Х рвата,  103.000  Муслима на и 20 2. 000  о сталих  (Kocovi c, Zrt ve drugog svetskog rata u 
Jogosla vi ji, Lon do n: Lib ra  Bo oks, 1985, pp. 102, 17 4, 182; Z erjavic , Gubi ci stano vn ist va  Jуgosla vi je  u  drugom  
svjetskom ratu, Zagreb: Jugoslavensko Viktimolosk o D rustvo, 1 98 9, pp.  61 , 82) (С).



331

Џе лат се тре сао од гне ва. Звер ски је од се као ухо све то ме, по на вља ју ћи 
сво ју прет њу. Све ти му че ник је опет ми ро љу би во ре као: 'Ра ди, син ко, свој 
по сао'. Не ра зум ни му чи тељ је на ста вио: нај пре му је од се као дру го ухо, за-
тим нос, па пр сте, је дан по је дан. И по пут но вог Ја ко ва Пер си јан ца, све ти 
Ву ка шин бе ше 'об ре зан, као све ште на ло за Бо жи ја'. При сва ком стра шном и 
кр ва вом од се ца њу бла го род ни Ву ка шин, ис пу њен ми ром и ра до шћу у Ду ху 
Све то ме, крот ко је по на вљао: 'Ра ди, син ко, свој по сао'.

Ко нач но, му чи тељ је ис ко пао очи му че ни ку, а све ти је још јед ном по но-
вио: 'На ста ви свој по сао, син ко'. Та да се џе лат из бе зу мио и по гу био је све тог 
му че ни ка. Го то во од мах по том џе лат је си шао са ума и пот пу но по лу део”.603

Фе бру а ра 1942, др. При би слав Гри сог но, хр ват ски ка то лич ки члан бив шег 
ју го сло вен ског ка би не та, пи сао је у про те сту над би ску пу Сте пин цу: „Пи шем 
Вам као чо век чо ве ку, као хри шћа нин хри шћа ни ну. То сам на ме ра вао већ 
ме се ци ма на да ју ћи се да ће ужа сне ве сти из Хр ват ске пре ста ти и да ћу мо ћи 
да са бе рем сво је ми сли и да Вам пи шем у ми ру.

По след њих де сет ме се ци Ср би су уби ја ни и уни шта ва ни у Хр ват ској 
на нај не ми ло срд ни ји на чин и вред ност њи хо вог има ња ко је је уни ште но до-
сти же ми ли јар де. Цр ве ни ло од сти да и гне ва по кри ва ли це сва ког по ште ног 
Хр ва та.

Кла ња Ср ба по че ла су од са мог пр вог да на ус по ста вља ња Не за ви сне 
др жа ве Хр ват ске (Го спић, Гу до ван, Бо сан ска Кра ји на, итд.) и на ста вља ју се 
без по пу шта ња до са мог да на шњег да на. Ужас ни је са мо у уби ја њу. Уби ја ње 
укљу чу је све: стар це, же не и де цу. Са пра те ћим вар вар ским му че њем. Ови 
не ду жни Ср би су на би ја ни на ко лац, на го лим гру ди ма им је па ље на ва тра, 
ис пе че ни су жи ви, за па ље ни још жи ви у сво јим до мо ви ма, по ли ва ни вре лом 
во дом, по том им де ра на ко жа, ста вља на им је со на ра не, њи хо ве очи су ва ђе-
не, њи хо ве уши, но се ви и је зи ци од се ца ни, све ште ни ци ма су бра де и бр ко ви 
ки да ни из њи хо вих ло ба ња, њи хо ви пол ни ор га ни од се ца ни и ста вља ни у 
њи хо ва уста, ве зи ва ни су за ка ми о не и по том ву че ни по зе мљи, на би ја ни су 
им ек се ри у гла ву, њи хо ве гла ве при ку ца ва не на па тос, ба ца ни су жи ви у бу-
на ре и са ли ти ца, и гра на те ба ца не на њих, њи хо ве гла ве смр ска не о сте не, 
њи хо ве кич ме по ло мље не о ка ме ње и па ње ве, и мно га дру га стра шна му че ња 
су из вр ша ва на, та ква да их нор мал ни љу ди је два мо гу за ми сли ти.

Ре ке Са ва, Дра ва и Ду нав и њи хо ви при то ци но се хи ља де и хи ља де њи хо-
вих ле ше ва. Мр тва те ла су про на ла же на са на пи сом 'пра вац Бе о град - пу ту је 
ка кра љу Пе тру'. У чам цу ко ји је про на ђен у ре ци Са ви би ла је го ми ла деч јих 

603 „Holy  New Martyr Vukashin” ,  Or thodoxy Ca nada,  no . 114 ,  May- Ju ne, 198 6,  p. 3.
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гла ва са гла вом јед не же не (ко ја би мо гла да бу де гла ва мај ке не ког од де це) 
са на пи сом 'Ме со за Јо ва но ву пи ја цу у Бе о гра ду'.

Ужа са ва ју ћи је при мер Ми ле ве Бо жи нић из Стан ба џе чи је је де те би ло 
из ва ђе но из ње не ма те ри це. Би ло је слу ча је ва ис пе че них гла ва у Бо сни, по су-
да пу них срп ске кр ви, слу ча је ва Ср ба ко ји су би ли при си ље ни да пи ју све жу 
крв њи хо вих за кла них ро ђа ка. Без број же на, де во ја ка и де це пред очи ма 
њи хо вих мај ки би ло је си ло ва но или по сла них у уста шке ло го ре да слу же 
уста ша ма; си ло ва ња су се чак де ша ва ла у ол та ри ма пра во слав них цр ка ва. У 
ме сту Пе три ња син је чак био при си љен да си лу је сво ју мај ку. Кла ње Ср ба у 
пра во слав ној цр кви у Гли ни и уби ства Ср ба у ол та ру цр кве у Кла ду ши је без 
пре се да на у исто ри ји. Ово су де таљ ни и ори ги нал ни из ве шта ји о свим тим 
стра хо та ма. Чак и Нем ци и Ита ли ја ни су се за пре па сти ли тим зло чи ни ма. 
Фо то гра фи са ли су ве ли ки број слу чај та квих кла ња. Нем ци ка жу да су Хр ва-
ти ра ди ли исто то и у то ку Три де се то го ди шњег ра та и због то га се го во ри у 
Не мач кој од та да: 'Бо же са чу вај нас ку ге, гла ди и Хр ва та.'

Срем ски Нем ци нас пре зи ру због то га и по на ша ју се на ху ма ни ји на-
чин пре ма Ср би ма. Ита ли ја ни су фо то гра фи са ли по су ду са 3,5 ки ло гра ма 
срп ских очи ју, као и Хр ва та ко ји је но сио огр ли цу на ко јој су би ле на ни за не 
срп ске очи и дру гог ко ји је до шао у Ду бров ник са по ја сом на ко ме су ви си ли 
от ки ну ти срп ски је зи ци!

Ужа си ло го ра у ко ји ма је хи ља де Ср ба уби је но, или су оста вље ни да умру 
од хлад но ће, гла ди и хлад не во де, су ви ше су стра шни да се и по ми њу. Нем ци 
го во ре о ло го ру у Ли ци где је би ло хи ља де Ср ба; али ка да су Нем ци сти гли 
та мо на шли су ло гор пра зан, на то пљен кр вљу и кр ва вом оде ћом. Го во ри се 
да је у том ло го ру из гу био жи вот та ко ђе и срп ски епи скоп. Хи ља де и хи ља де 
Ср ба у ло го ру Ја се но вац још увек су му че ни та ко да про во де же сто ку зи му у 
др ве ним ци ган ским ко ли ба ма, без сла ме или по кри ва ча, са обро ком од два 
кром пи ра днев но. У исто ри ји Евро пе ни је би ло слич ног слу ча ја. Тре ба ло би 
да се оде у Ази ју у вре ме Та мер ла на, Џин гис-ка на, или у Афри ку, у др жа ве 
кр во жед них вла да ра да би се до шло до слич них си ту а ци ја. Ови до га ђа ји сра-
мо те име Хр ват ске за ве ко ве ко је до ла зе. Ни шта нас не ће у пот пу но сти мо ћи 
осло бо ди ти опет од овог. Не ће мо би ти у мо гућ но сти да ка же мо ни нај бед ни јем 
чо ве ку на Бал ка ну о на шој хи ља ду го ди на ста рој хр ват ској кул ту ри, јер ни 
Ци га ни ни су ни кад из вр ша ва ли та кве окрут но сти. За што Вам ово пи шем, 
ка да Ви ни сте по ли ти чар и не мо же те но си ти од го вор но сти за то. Ево за што: 
у свим тим вар вар ским зло чи ни ма без пре се да на, ко ји су ви ше не го без бо-
жнич ки, на ша Ка то лич ка Цр ква уче ству је на два на чи на.
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Ве ли ки број кли ра, све штен ства, фра та ра и ор га ни зо ва не ка то лич ке 
омла ди не узи ма ло је ак тив ног уче шћа у све му то ме. Де ша ва се та ко ђе да ка-
то лич ки све ште ни ци по ста ју чу ва ри ло го ра и уста шки са и звр ши о ци и та ко 
се са гла ша ва ју са му че њем и кла њем хри шћа на.  Је дан ка то лич ки све ште ник 
је чак лич но за клао пра во слав ног кли ри ка. Они не би мо гли све то да ра де 
без до зво ле њи хо вих би ску па, и кад би то учи ни ли, из гу би ли би сво је слу жбе 
и би ли из ве де ни на суд. С об зи ром да се то ни је де си ло, то зна чи да су им 
њи хо ви би ску пи да ли одо бре ње.

Дру го. ка то лич ка цр ква нас те ра по ред све га то га да пре во ди мо пре жи-
ве ле Ср бе. И док је из зе мље још увек ис па ра ва ла крв не ви них жр та ва, док се 
још чу ло сте ња ње из гру ди пре жи ве лих жр та ва, све ште ни ци, фра три, ча сне 
се стре др жа ле су у јед ној ру ци уста шке ка ме, а у дру гој сво је мо ли тве ни ке и 
ро за ри је. Чи тав Срем је пре пла вљен ле ци ма на пи са них од стра не би ску па 
Ак са мо ви ћа и штам па них у штам па ри ји у Ђа ко ву, по зи ва ју ћи Ср бе да спа су 
сво је жи во те и има ње пре ла ском у ка то ли ци зам. То је би ло као да је на ша цр-
ква же ле ла да по ка же да мо же да уни шта ва ду ше, као што уста ше уни шта ва ју 
те ла. Чак је и ве ћа мр ља на ка то лич кој цр кви, с об зи ром да су у исто вре ме 
мно ги пра во слав не цр кве и пра во слав ни ма на сти ри кон фи ско ва ни, њи хо ва 
има ња опљач ка на као и мно га исто риј ска бла га. Чак и па три јар шиј ска цр ква 
у Срем ским Кар лов ци ма ни је би ла по ште ђе на.  Сво ово на си ље про тив са ве-
сти и ду ха до вео је још ве ћу сра мо ту хр ват ској на ци ји и име ну...

Ово пи шем да би спа сао сво ју ду шу и оста вио Ва ма (над би ску пу Сте-
пин цу) да про на ђе те пут да спа се те сво ју ду шу”.604

Иако не ки твр де да је Сте пи нац по ку ша вао да спре чи уби ства, ипак се 
не мо же до ве сти у сум њу ње го ва фа на тич на мр жња пре ма Пра во сла вљу. 
Та ко је 27. и 28. мар та 1941. он за пи сао у свој днев ник: „Дух Ви зан ти је – а то 
је Ис точ на Пра во слав на Цр ква – пред ста вља не што та ко гро зно, да то са мо 
Све моћ ни и Све зна ју ћи Бог мо же да то ле ри ше… Рас кол Ис точ не Пра во слав не 
Цр кве је нај ве ће про клет ство Евро пе, го то во го ре од про те стан ти зма”.Го ди-
не 1946. ко му ни стич ке вла сти су Сте пин ца из ве ле на су ђе ње, про гла шен је 
кри вим за из да ју зе мље и уби ства Ср ба, и осу ђен на пет го ди на за тво ра. По 
из ла ску из за тво ра Ва ти кан га је на гра дио кар ди нал ским ше ши ром, а са да 
је кан ди дат за ка но ни за ци ју!…605

604 Цитирано од  с тране Људмил е Пе репјолкине, Ecumenism – A Path t o  Perdition, St. Petersburg, 
1999,  pp. 230-2 33, и: „ St epinac's Hat is Blood-Red”,  Th e  Ch ristia n Cent ur y,  Januar y 14, 1 953, pp. 42-43. 
Види такође ч ланак като ли чког пис ца Richar d-а West- а,  „Th e War in Bosnia”, Or th odo x  Chris tian Wit n es s,  
S eptembe r 1 1/24, 1995. 
605 У међувремену папа је б еатифик овао Сте пинца као „блаже ног” – при м. прев .
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Уста но вље но је да је укуп но до 250,000 љу ди (свих ју го сло вен ских на ци-
о нал но сти) уби је но у Ти то вим ма сов ним стре ља њи ма, на при нуд ном ра ду 
и у кон цен тра ци о ним ло го ри ма у пе ри о ду 1945-1946”.606 Ме ђу њи ма је био и 
во ђа мо нар хи стич ког чет нич ког от по ра пар ти за ни ма, Дра жа Ми хај ло вић, 
по гу бљен од стра не ко му ни ста 4-17. ју ла 1946, и по што ван као но во му че ник 
Сло бод не Срп ске Цр кве у Аме ри ци (ко ја се де ве де се тих го ди на вра ти ла у 
са став па три јар ши је).607

Ипак, на кон не ко ли ко го ди на про ти вље ња ве ћи део цр кве ног вођ ства 
до зво лио је се би да бу де уву чен у ко му ни стич ку ор би ту: срп ски је рар си би ли 
су при сут ни на Мо сков ским ла жним са бо ри ма 1945. и 1948; и та ко зва на све-
ште нич ка удру же ња, ко ја су кон тро ли са ли ко му ни сти, уву кла су се у Срп ску 
Цр кву, баш као и у Цр кву су сед не Бу гар ске.

Сло бод ни Ср би пи шу: „Из ве штај да ти ран 18. ок то бра 1961. и при пре-
мљен од стра не Пот ко ми си је Се на та Сје ди ње них Др жа ва за ис пи ти ва ње 
спро во ђе ња За ко на у уну тра шњој без бед но сти и дру гих за кон ских од ре да ба 
о уну тра шњој без бед но сти за по тре бе Ко ми те та за пра во су ђе, по ка зу је ка ко 
је је рар хи ја Мај ке Цр кве па ла под кон тро лу ате и стич ке вла де ко му ни стич ке 
Ју го сла ви је: '…По сле осло бо ђе ња Ју го сла ви је ко му ни сти су по че ли про гон 
свих ре ли ги ја. Од мах по сле ра та био је уби јен пра во слав ни Ми тро по лит 
цр но гор ски Јо а ни ки је (Ли по вац) и 70 ње го вих све ште ни ка. Ве лик број пра-
во слав них све ште ни ка ба чен је у за тво ре, а 1947. го ди не ро ђе ни Аме ри ка нац 
епи скоп Вар на ва (На стић) осу ђен је на 11 го ди на за тво ра (где је умро под 
не раз ја шње ним окол но сти ма). Па три јарх Га ври ло је умро 1950. По сле ње го ве 
смр ти, Све ти Си нод Срп ске Пра во слав не Цр кве хтео је да за но вог па три јар-
ха иза бе ре ја ку лич ност, Ми тро по ли та скоп ског Јо си фа (Цви јо ви ћа). Да би 
то спре чио, ре жим је на ре дио ње го во хап ше ње. Ти ме је ја сно по ка за но да 
но ви па три јарх тре ба да бу де из ре до ва 'ко о пе ра тив них', па је на мет нут из-
бор по пу стљи ве лич но сти, епи ско па Ви кен ти ја (Про да но ва), ко ји је по стао 
по слу шно ору ђе ко му ни стич ке про па ган де'”.608 

606 Norman Malcolm, Bosni a. A S ho rt History, London:  Pa pe rmac,  1 996, p.193 .
607 Неки  су мњ ај у у то да ли  је Мих ајл овић з аис та био  му че ник,  оптужуј ући га з а пракс у „етн ичког 
ч ишћења ” мусли ма на  током Д ругог Св етског рата . В иди: Norman Cigar, Genocide in Bosnia,  Texas  A&M 
Un iv er sity P ress, 1995, pp.  18-19. Ипак, Норман Малк ом док аз ује (Bosn ia.  A Sh ort Hi st ory,…  p. 179) да з а 
такву оптужбу не  постоје јасни  до кази. Тако и: Tim Judah, Th e Serb s, Lo nd on: Yale Un iversity Pres s, 1997 , 
pp. 120-121 . Види такође : K. Gl az k ov , „ K 50-leti u  rasp ra vy nad Dragolyubom-Drazhej Mik hai lovichem”, 
Pravoslavnaia Rus' ,  N  17 (1 56 6), 1/14 September,  1996, p .  5 (Р). 
608  Th e Diocesan Council of  t he Free  Serbian O r thodox Dioce se of the U. S. A. and Canada, A Time to 
C hoose, Th ird Lake, Ill.: Mona st ery of  th e  Most H oly Mo ther of Go d,  1 981 , p.  10. О  жа лос ном положају Ср-
пс ке Цркве п од комуни стима ви ди : Ар химандр ит Иустин  ( По пов ич ), Истина  о  Сербскои Пр авослав-
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„У то ку дру гог свет ског ра та – пи ше је рос хи мо нах Ака ки је -  до 1946. 
по што су не мач ки на ци сти при тво ри ли, а ка сни је спро ве ли у зло гла сни 
конц-ло гор Да хау па три јар ха Срп ског Га ври ла До жи ћа због ње го вих ан ти-
на ци стич ких ста во ва, упра вља ње Срп ском Цр квом је, пре у зео Ми тро по лит 
скоп ски Јо сиф Цви јић ко ји је био прог нан из сво је епар хи је на кон бу гар ске 
оку па ци је Ма ке до ни је. За јед но са па три јар хом не мач ки на ци сти су за то чи ли и 
епи ско па жич ког Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, нај у глед ни јег и у на ро ду оми ље ног 
срп ског епи ско па, чи ја се реч ме ђу епи ско пи ма, све штен ством, мо на штвом 
и вер ним на ро дом ве о ма ува жа ва ла.

У том пе ри о ду код мно гих срп ских ар хи је ре ја је би ло уоч љи во не ра зу ме-
ва ње про бле ма и су шти не пре те ћег зла ко му ни зма ко је се убр за но ши ри ло 
Ср би јом. Та кав млак и не а де ква тан став Срп ске Цр кве пре ма ко му ни сти ма 
је за па њу ју ћи ка да се има у ви ду да је пре по чет ка ра та већ два де се так го ди-
на у Срем ским Кар лов ци ма ег зи сти рао Си нод Ру ске За гра нич не Цр кве, ко ји 
је све вре ме свог бо рав ка у Ср би ји упо зо ра вао, раз об ли ча вајући са тан ску 
при ро ду па кла ко му ни зма и сер ги јан ства (пот чи ње но сти Цр кве бо го бор ној 
вла сти) кроз ко ји је про ла зи ла њи хо ва отаџ би на Ру си ја, из ко је су баш због 
тих раз ло га би ли при ну ђе ни да из бег ну, као и то да су се та стра шна упо зо ре-
ња ка ко у са мом по чет ку, та ко и то ком ра та, по че ла оства ри ва ти кроз мно ге 
мон стру о зне зло чи не про тив Срп ског на ро да, Кра ље ви не и Срп ске Цр кве, 
ко је су чи ни ли при пад ни ци ко му ни стич ких бан ди у Ср би ји.

У то вре ме по сто јао је оправ дан став да не тре ба уза луд но тро ши ти сна гу 
и људ ство су прот ста вља ју ћи се ве ле си ли на ци стич ке Не мач ке и ње них са ве-
зни ка, (се ти мо се да је у то вре ме по ста ја ла од ред ба да се за јед ног уби је ног 
не мач ког вој ни ка стре ља сто Ср ба) и уоп ште уче ство ва ти у гло бал ном су ко бу 
ве ли ких свет ских си ла и њи хо вих лич них ин те ре са ко ји су се пре ла ма ли пре ко 
Ср би је, не го се ис кљу чи во усме ри ти на об ра чун са уну тра шњим про бле мом 
ко му ни зма ко ји се као не ка зло слут на сен ка над ви јао над Ср би јом. Во ђен 
том иде јом, по чет ком ра та, пред сед ник срп ске вла де у оку пи ра ној Ср би ји 
ге не рал Ми лан Не дић тра жио је од Си но да СПЦ да у име Цр кве од луч но осу-
ди ко му ни сте и во ђу на ци о нал ног по кре та от по ра тзв. чет ни ка, пу ков ни ка 
Дра го љу ба Ми ха и ло ви ћа, ко ји је за јед но, здру же ним сна га ма са ко му ни сти ма 
по вео ге рил ску бор бу про тив не мач ке оку па ци о не вој ске. Си нод је на апел 
ге не ра ла Не ди ћа од го во рио да је „Цр ква из над свих пар ти ја, Д. Ми ха и ло ви ћа, 
Љо ти ћа, па и ко му ни ста.” Уз гред, го ре на ве де но про тив при род но са ве зни-
штво је вр ло бр зо пре ки ну то, те су Ми хај ло ви ће ве на ци о нал не сна ге уско ро 
нои  Церкви в  коммун истическ ои  Иуг ославии  // Ве стн ик  Германскои Епархии Русскои  Православн ои  
Церкв и  Загран иц еи. No  2-3 ( 199 2) .
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по ста ле пот пу но не по мир љи ве пре ма вој ним је ди ни ца ма ор га ни зо ва ним од 
стра не Ко му ни стич ке Пар ти је Ју го сла ви је ко ју је пред во дио је вре јин Јо сип 
Броз-Ти то. На ста вив ши, иако у ма њој ме ри, ору жа ни от пор про тив не ма ца 
пу ков ник, ка сни је ге не рал Ми хај ло вић је вр ло бр зо ко му ни сте про те рао на 
те ри то ри ју Бо сне, те га је због то га и ге не рал Не дић не зва нич но по ма гао. 

Та кав млак став, ме ђу тим, ве ро ват но ни је био са мо по сле ди ца не ра зу-
ме ва ња су шти не зла и бо го бор ства ко му ни зма, не го у не ким слу ча је ви ма и 
отво ре но сим па ти са ње свих оних сна га, па и ко му ни стич ких пар ти зан ских 
бан ди, ко је су се бо ри ле про тив Не ма ца. По сле ди ца та квих по зи ци ја је би ло 
и из ра зи то ан ти-не мач ко рас по ло же ње и на су прот то ме из ра зи то ан гло фил-
ство ме ђу мно гим срп ским ар хи је ре ји ма. Ка ко се раз ли ко вао став Ру ског 
па три јар ха Ти хо на пре ма ко му ни сти ма ко ји је пот пу но оп ко љен бољ ше вич-
ком ре во лу ци јом 1918. ана те ми сао ко му ни сте и све ко ји има ју би ло ка кво 
оп ште ње са њи ма, од по пу стљи вог ста ва срп ских ар хи је ре ја.

Ве ћи на зва нич них цр кве них из ја ва то ком ра та би ла је нео д ре ђе на. Због 
то га је 1942. срп ски па три о та и по ли ти чар Ди ми три је В. Љо тић пи сао у свом 
члан ку 'Ни вру ћи, ни хлад ни': 'Са слу ша ли смо по сла ни цу на ших ота ча стве-
них ар хи је ре ја, оку пље них у Си но ду и око ње га. По зи ва ју на род на мир, 
љу бав и сло гу.

...Они су јед но став но по зва ли гра ђа не на мир, сло гу у љу бав, чу ва ју ћи се 
до бро да ка жу ка ко ће се до ћи до ми ра, сло ге и љу ба ви. А да је то ре зер ви са-
ње би ло још вид ни је, они су се па зи ли да ни јед ном реч ју не по ме ну ко су ти 
љу ди у на шој зе мљи што вре ђа ју мир, сло гу и љу бав, што уби ја ју све ште ни ке 
и дру ге мир не гра ђа не и вре ђа ју цр кву...

...Ко му ни сти за ра чун цр ве не Мо скве хо ће са бо та жу, ме те же, по бу не ко је 
во де на род ном уни ште њу. Ге не рал Не дић не ће ни са бо та жу, ни ме те же, ни по-
бу не, јер то во ди жи во ту срп ског на ро да. Чак и они што су срет ни до бе гли до 
Лон до на по ру чу ју да се чу ва мир и да се на род кло ни са бо та же и по бу на.

Цр кве ни пред став ни ци пре ла зе пре ко све га то га и го во ре о ми ру, љу-
ба ви и сло зи, не го во ре ћи ни јед не ре чи ко ји је од два пу та бо љи: онај ко јим 
иде ге не рал Не дић или онај ко јим иду ко му ни сти. Ако је по сла ни ца би ла 
по треб на, она је баш за то по треб на да то ка же. Ако то ни је хте ла ре ћи, он да 
је слав ни је и му дри је би ло - ћу та ти.

Ако пак на ши ар хи је ре ји ни су уме ли ода бра ти ко ји је од ова два пу та 
бо љи, ка ко су уме ли на ћи да се бе из сво јих Бо го спа са ва них епар хи ја скло не 
ов де у Бе о град? Што та мо ни су че ка ли ко му ни сте?'

Кра јем 1944. со вјет ске тру пе по че ле су да упа да ју у Ср би ју, и ок то бра 
1944. удру же не са ју го сло вен ском ко му ни стич ком вој ском ушле су у Бе о град. 
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Мно штво на ци о нал них сна га, на ро да, као и кли ра ко ји су би ли све сни па кла 
ко ји их оче ку је у Ср би ји на пу сти ло је Ср би ју за јед но са по ра же ним Нем ци ма, 
по ву кав ши се у прав цу Сло ве ни је. Епи скоп Ни ко лај Ве ли ми ро вић је је ди ни 
схва тао сву озбиљ ност та да шње тра гич не си ту а ци је, те је у Сло ве ни ји бла го-
сло вио оку пља ње свих на ци о нал них ан ти-ко му ни стич ких сна га ко је су се 
та мо по вла че њем пред Ти то вим тру па ма и Цр ве ном ар ми јом гру пи са ле. Ви ше 
сто ти на хи ља да Срп ских чет ни ка, Љо ти ће вих До бро во ља ца, Не ди ће ве На ци-
о нал не стра же, Сло ве нач ких на ци о на ли ста ода них кра ље ви ни Ју го сла ви ји и 
не што Ру ских бе ло гар де ја ца би ли су спрем ни да за јед нич ким сна га ма уз вра те 
уда рац на ди ру ћем ко му ни зму. Чак је и ге не рал Вла сов са сво јих четри сто 
хи ља да вој ни ка кре нуо пре ма Сло ве ни ји као је ди ном зрач ку на де по след ње 
шан се да се ко му ни сти по ти сну ба рем из гра нич ног под руч ја Кра ље ви не 
Ју го сла ви је, ка ко је то ура ђе но у су сед ној Грч кој. На жа лост, 'са ве зни ци' су 
ту од и гра ли од лу чу ју ћу уло гу. Ге не рал Вла сов је од стра не 'са ве зни ка' за у-
ста вљен и предат заједно са својом армијом совјетима на по гу бљење, док су 
на ци о нал не сна ге у Сло ве ни ји од стра не Аме ри ка на ца и Ен гле за на пре ва ру 
раз о ру жа не и пре да те Ти то вим пар ти за ни ма ко ји су их у ве о ма крат ком вре-
мен ском ро ку (сто ти не хи ља да љу ди) на нај мон стру о зни је на чи не му чи ли, 
по гу би ли, спа ли ли и за ко па ли у ма сов не гроб ни це. Са мо у јед ном да ну пар-
ти за ни су по гу би ли 62 срп ска све ште ни ка из Цр не Го ре609 ко ји су се на шли у 
Сло ве ни ји са оста ци ма Ђу ри ши ће вих цр но гор ских на ци о нал них сна га ко је 
су од стра не пар ти за на, хр ват ских уста ша и 'са ве зни ка', про ла зе ћи кроз чу-
ве ну бо сан ску гол го ту, већ би ле де сет ко ва не. Вр ло ма ли број на ци о на ли ста 
је ус пео да се пре ко Ита ли је из ву че и да из бег не ко му ни стич ки по кољ. Ти ме 
је, опет уз по моћ 'са ве зни ка', пре у зи ма ње вла сти од стра не Ти та за си гур но 
би ло за га ран то ва но. Епи скоп Ни ко лај је остао не по ко ле бљив у Аме ри ци 
где је на ста вио са сво јом бор бом за осло бо ђе ње Срп ске Цр кве и др жа ве од 
ко му ни стич ког јар ма.

Не ки из во ри на во де да су ми тро по лит Јо сиф и епи ско пи ко ји су оста ли у 
зе мљи (Нек та ри је Круљ, Јо ван Илић, Ар се ни је Бра два ре вић, Еми ли јан Пи пер-
ко вић) оду ше вље но по здра ви ли со вјет ске тру пе и ју го сло вен ске пар ти зан ске 
сна ге. Ми тро по лит Јо сиф је 22. ок то бра 1944. го ди не упу тио про глас у ко ме је 
осло бо ђе ње Бе о гра да и Ср би је на звао „сва ну ћем”. 12. но вем бра 1944. го ди не 
одр жан је у Са бор ној цр кви па ра стос по ги ну лим у бор ба ма за 'осло бо ђе ње' 
Бе о гра да. Чи но деј ство ва ли су ми тро по лит Јо сиф и епи ско пи Круљ и Бра два-

609 Ово је скоро целокупно свештенство из Митрополије црногорско-приморске, коме су Титови 
комунисти затрли сваки траг, тако да им се никада није сазнало за гробове (Боривоје М. Карапанџић, 
Југословенско крваво пролеће - Титови катини и гулази, Кливленд, Охајо, САД 1976).
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ре вић. Све штен ство Бе о гра да при ку пља ло је при ло ге за ра ње не со вје те и 
пар ти за не. У Бо жић ној по сла ни ци Све тог Си но да са оду ше вље њем се го во-
ри ло о но вој си ту а ци ји на ста лој про те ри ва њем не при ја те ља (оку па то ра) и 
осло бо ђе њем зе мље. Би ло је и дру гих из ра за по др шке но во на ста лом ста њу.

Сле де ће ве ће од сту па ње од пред рат них по зи ци ја био је од нос СПЦ пре ма 
со вјет ској Мо сков ској па три јар ши ји, са ко јом је СПЦ сту пи ла у до дир од мах 
по сле ула ска со вјет ских тру па у Ср би ју. 1944. је у Бе о град сти гла де ле га ци ја 
МП на че лу са епи ско пом Ки ров гра да Сер ги јем.

У мар ту 1945. ми тро по лит Јо сиф је у прат њи Епи ско па ни шког Јо ва на 
и ти моч ког Еми ли ја на пу то вао, на зах тев вла сти, у Мо скву, где је при су ство-
вао ла жном са бо ру и со вјет ској пред ста ви усто ли че ња но вог 'па три јар ха све 
Ру си је' Алек се ја I.

Ти то ви ко му ни сти су, пре у зев ши уз по моћ Аме ри ке, Ен гле ске и Со вјет-
ског Са ве за, власт у Ју го сла ви ји, још на са мом по чет ку по ка за ли свој отво-
ре ни ан ти хри шћан ски ка рак тер. Уве де ни су стро ги про тив цр кве ни за ко ни 
- из ве де на је аграр на ре фор ма по ко јој је Цр кви већ у пр вом ма ху би ло од у зе то 
70.000 хек та ра зе мље, 1.180 цр кве них гра ђе ви на, штам па ри ја и оси гу ра ва ју ће 
дру штво, уки ну те су др жав не суб вен ци је СПЦ, уки ну та је би ла ве ро на у ка 
у шко ла ма, вла сти су пра ви ле смет ње ра ду бо го сло ви ја, СПЦ је мо ра ла да 
пре да све ма тич не књи ге оп штин ским ма тич ним слу жба ма, итд.

Већ у са мом по чет ку по че ле су ре пре са ли је и уби ја ња све ште них ли ца. 
Пр во му че ник - епи скоп Срп ске Пра во слав не Цр кве од ко му ни ста уби јен, био 
је ми тро по лит Јо а ни ки је Цр но гор ско – При мор ски, ко га су Ти то ви ко му ни сти 
ме се ци ма у за тво ру му чи ли. Пар ти зан ски ма јор Чи ле Ко ва че вић до нео му је 
цр кве ни пу тир пун све же кр ви од уби је них чет ни ка (ка ко је он то ре као) и 
те рао ми тро по ли та да се 'при че сти' том кр вљу. Не по ко ле би вог ми тро по ли-
та уби ли су и спа ли ли у Аран ђе лов цу, у но ћи из ме ђу 8. и 9. сеп тем бра 1945. 
го ди не. Ко му ни сти су у овом пе ри о ду утвр ђи ва ња њи хо ве ре во лу ци о нар не 
вла сти, пот по ма га ни од са ве зни ка Ен гле за и со вје та, из ме ђу 1944. и 1945. 
стре ља ли без су ђе ња, све оне све ште ни ке за ко је су ве ро ва ли, да их ни ка квим 
сред стви ма не ће мо ћи при до би ти за са рад њу. Пре ма не пот пу ним по да ци ма 
ко му ни сти су тих го ди на уби ли 98 срп ских све ште ни ка. 

На кон свих тих до га ђа ја и ко нач ног гу бље ња по ве ре ња у 'са ве зни ке' 
ко ји су на кра ју по на руџ би Ти та чак и бом бар до ва ли мно ге срп ске гра до ве, 
пре тво рив ши их у ру ше ви не, ми тро по лит Јо сиф је за у зео отво ре но ан ти ко му-
ни стич ки став. По чео је јав но да кри ти ку је по ступ ке ко му ни стич ких вла сти, 
ме ђу тим по ступ ци са мог ми тро по ли та Јо си фа, ни су ути ца ли да сви епи ско пи 
за у зму та кав бес ком про ми сни став пре ма но вој без бо жној вла сти.
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Ми тро по лит Јо сиф се, услед за у зи ма ња та квог не у стра ши вог ста ва пре ма 
ко му ни сти ма, на шао у вр ло те шкој си ту а ци ји и био из ло жен мно гим при ти сци-
ма. Ви ше пу та су но ве вла сти ор га ни зо ва ле 'спон та не' де мон стра ци је са цр ве ним 
бар ја ци ма, тран спа рен ти ма и по ви ци ма 'до ле Јо си фа!'. При ли ком јед не та кве 
ан ти ре ли ги о зне ма ни фе ста ци је ка да се мно штво де мон стра на та за у ста ви ло 
ис пред па три јар ши ског дво ра и та мо по че ли да ви чу већ по зна ти сло ган: 'До ле 
Јо си фа! до ле Јо си фа!' Уоп ште се не упла шив ши, Ми тро по лит је иза шао на па-
три јар шиј ски бал кон и сво јим про дор ним гла сом, ка квим је обич но про по ве дао 
пред ску по ви ма од ви ше хи ља да вер ни ка, је уз вик нуо, као да је у не до у ми ци, о 
ко ме се за пра во го во ри: 'До ле Јо си фа? – Ко јег Јо си фа: Бро за или Ста љи на?' 

Не по сред но по за вр шет ку ра та од био је зах тев са ве зног ми ни стра Уну-
тра шњих по сло ва Вла де Зе че ви ћа да из да про глас све штен ству, да се ви ше 
не по ми ње Кра ље во име на бо го слу же њи ма. Од би ја ју ћи ре као му је: 'Кра ље-
во име ће се спо ми ња ти све до тле док се не ре ши об лик др жав ног уре ђе ња'. 
Ви дев ши чврст став ми тро по ли та Јо си фа ко му ни сти су про ме ни ли так ти ку 
прет њи. У име Ти та по че ле су 1946. го ди не да га по се ћу ју зва нич не де ле га ци-
је пре но се ћи му по ру ку да 'Ти то из ра жа ва жа ље ње, што још ни је имао част 
да упо зна пред став ни ка Срп ске Цр кве и из ра жа ва ис кре ну же љу да до то га 
чим пре до ђе'. Исте го ди не Ми тро по лит Јо сиф је у па три јар шиј ској ка пе ли 
одр жао бе се ду у ко јој је ре као: 'Ова кву сра мо ту и по кор Срп ски на род ни је 
до жи вео ни од Ту ра ка. Не ка зна ју сви, да су мно ги по ло ми ли зу бе ка да су 
на ср та ли на Цр кву, па ће и ко му ни стич ка не ман по ло ми ти. Тр пи Ср би не и 
не бој се'. Со вјет ски па три јарх Алек сеј I при ли ком по се те Бу гар ској (ју на 
1946.), из ра зио је же љу да по се ти Срп ску Цр кву. Ту по ру ку по слао је пре ко 
епи ско па Ири не ја Ћи ри ћа ко ји се на ла зио у Бу гар ској по во дом про сла ве 
хи ља ду го ди шњи це пред ста вље ња пре по доб ног Јо ва на Рил ског чу до твор ца. 
Ми тро по лит Јо сиф ни је од го во рио па три јар ху Алек се ју, на ту ње го ву по ну ду. 
Ша љу ћи, по сле ра та, јед ног свог све ште ни ка на па ро хи ју у не ко се ло, дао му је 
на по клон крст и упи тао га: 'Се ћаш ли се ка ко је Спар тан ка мај ка ис пра ћа ла 
си на у бој, да ју ћи му ко пље? Ја те би да јем крст Хри стов и ша љем те у стра шан 
бој са без бо жни ци ма. Ево ти син ко крст и ама нет: Са њи ме или на ње му!'. 

Што се ти че МП ми тро по лит Јо сиф је по чео да кри ти ку је ње ну пот чи ње-
ност ко му ни сти ма, нпр. у раз го во ру са аме рич ким ам ба са до ром Ха рал дом 
Шан цом је из ја вио да је МП про ду же на ру ка Кре мља ко ја на сто ји да 'бољ ше-
ви зу је' СПЦ. И по ред то га ни је схва тао у пот пу но сти су шти ну пре да је сло бо-
де Цр кве ми ли тант ним бо го бор ци ма тј. сер ги ја ни зма, ни је пре ки нуо у име 
Срп ске Цр кве мо ли тве но и ев ха ри стиј ско оп ште ње, са Со вјет ском Цр квом 
као и сва ку дру гу по др шку њој. 
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По ли тич ка ори јен та ци ја са стро ге пра во слав не тач ке гле ди шта у то вре-
ме, ме ђу срп ским епи ско пи ма ни је би ла на ни воу озбиљ но сти исто риј ске си-
ту а ци је у ко јој се на шла Ср би ја као и Срп ска Цр ква. Ни је се при да вао зна чај 
по ли тич ком уре ђе њу Ср би је као пра во слав ног са мо др жа вља-мо нар хи је, већ 
су се те жње кре та ле ка мо дер ним по ли тич ким оп ци ја ма-де мо крат ском уре ђе-
њу др жа ве ко је је, ка ко је по зна то, за јед но са ко му ни змом, ина че са мо јед на 
стра на истог ју део-ма сон ског нов чи ћа. Та кво ста ње осли ка ва део оног истог 
раз го во ра ми тро по ли та Јо си фа са аме рич ким ам ба са до ром у ко ме је дао и 
ова кву кон тра дик тор ну из ја ву, да је Ста љин за у зео ме сто ко је је ра ни је имао 
цар Ни ко лај II. По ње му то је би ла иста вр ста вла да ви не - ауто ри та тив на и 
не де мо крат ска - као и ца ри зам. Твр дио је да је про тив сва ке вр сте то та ли тар на 
вла да ви не, ле ви чар ске или де сни чар ске. Ми тро по лит Јо сиф као и сви дру ги 
срп ски епи ско пи у су шти ни је био при ста ли ца си сте ма ли бе рал но-де мо крат-
ске кра ље ви не ко ји је вла дао у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји пре ра та.610

Уве ли ко се од стра не Цр кве и на ро да при жељ ки вао по вра так па три јар-
ха Га ври ла у Ју го сла ви ју ко ји се иако пу штен из не мач ког за то че ни штва по 
за вр шет ку ра та још увек ни је вра тио. Због отво ре ног про ти вље ња ми тро по-
ли та Јо си фа мно гим зах те ви ма, ко му ни сти су до шли на иде ју да па три јар ха 
Га ври ла ко ји се тре нут но на ла зио у Ита ли ји по зо ву да се вра ти у зе мљу, на 
шта је на кон из ве сног вре ме на он и при стао. Га ври ло је по ка зао до ста уме ре-
ни ји став од Јо си фа. Сма трао је да ће уз по моћ 'ди пло ма ти је', ве ће са рад ње 
са вла сти ма и из бе га ва ња за о штра ва ња од но са са чу ва ти Срп ску Цр кву од 
пот пу ног уни ште ња, па је по чео да из ра жа ва ло јал ност вла сти ма, иако је че сто 
про те сто вао код ње них пред став ни ка, па чак и код са мог Ти та611, због по сту-
па ка про тив Цр кве, ма да све уз из ра жа ва ње про ти вље ња са мим по ступ ци ма, 
а не вла сти ма као та кви ма. Ус пео је да од би је спро во ђе ње мно гих зах те ва 
ко му ни ста као што су при зна ње ко му ни стич ких све ште нич ких удру же ња, 
ства ра ње тзв. Ма ке дон ске Пра во слав не цр кве, као и да осу ди и ли ши чи на 
ар хи је ре је у ино стран ству чи је укла ња ње су тра жи ле вла сти.

Ипак уче ство вао је на 'Све сло вен ском кон гре су' у Бе о гра ду 1946. на ко-
ме је из ра зио за хвал ност 'мај ци Ру си ји' што је са чу ва ла је дин ство Сло ве на. 
по на вља ју ћи ре чи ко је је из го во рио ми тро по лит Јо сиф при ли ком 'осло бо ђе-

610 У  марту 1945.  године  п рил иком п ос ете Вра њу, м итрополит Јосиф ј е  у својим  мо ли твама спо ме-
нуо краља Пет ра II:  Ис том п риликом у проповеди ј е упозори о да ће  стање  у Србији  бити опе т као  што  
је бил о  пре ра та и п оз вао народ д а ради  н а то ме. Ни је дно м при ли ко м није спо менуо ЈН А,  нити при су-
ст вов ао пар астосу  п огинулим и з Вр ања и околине у  осло бодилачко м рат у. Наредио је  св ештенству да 
се и да ље  моли за  краља  Пе тр а  II , без об зи ра шт о је оно то прес та ло да  ра ди при држа вајући  се одлуке  
А ВНОЈ-а д а  се о пита њу кр аљевог  по вра тка у  зе мљу н е  говори  у јавности.
611 Види писмо пат рија рха Гав р ила Јоси пу  Брозу о д 2 9. марта  19 49.
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ња' Бе о гра да. На истом ску пу по здра вио је Ти та и Ста љи на ко га је на звао 
'Ве ли ким'.

Го ди не 1948. на зах тев вла сти уче ство вао у име СПЦ на ла жном са бо ру 
под по кро ви тељ ством МП у Мо скви, ма да се пре то га ду го опи рао да то учи-
ни.612 Ипак ни је усту пао мно гим зах те ви ма МП и ко му ни ста ко ји ма су СПЦ 
же ле ли да пот чи не МП.

По по врат ку Па три јар ха Га ври ла у Ср би ју 1946, ми тро по лит Јо сиф је 
при род но по стао ње гов нај бли жи са рад ник при по сло ви ма упра вља ња Срп-
ском Пра во слав ном Цр квом. Без об зи ра што је и да ље отво ре но кри ти ко вао 
ко му ни стич ку власт, ипак је за јед но са па три јар хом Га ври лом уче ство вао на 
свим јав ним при ред ба ма, као и на Мо сков ском са бо ру 1948.

По сле упо ко је ња Па три јар ха Га ври ла свим вер ним че ди ма је би ло ја сно, 
да је ди ни при род ни на след ник тре ба да по ста не ми тро по лит Јо сиф. На рав но, 
во ју ју ћа са Цр квом без бо жна власт ни је до пу сти ла да ми тро по ли та Јо си фа 
иза бе ру за Срп ског па три јар ха. Пред са мим из бо ром за па три јар ха ју ла ме се ца 
1950. УДБ-а уз ба ти на ње хап си ми тро по ли та Јо си фа у Бе о гра ду, од во де ћи га 
на при нуд ни бо ра вак у ма на стир Љу бо сти њу, да би спре чи ли ње гов ути цај 
на Ар хи је ре је. Ви ше пу та хап шен и про те ри ван из Бе о гра да скла њао се час 
у ма на стир Жи чу, час у Љу бо сти њу. При ли ком сва ког хап ше ња и про те ри-
ва ња био је и ба ти нан. По што је го ди не 1953. већ те шко обо лео, био му је 
до зво љен по вра так у Бе о град, у ма на стир Ва ве де ње, али без сло бо де кре та ња. 
Ту се као по ли тич ки за тво ре ник, на пу штен од бра ће Ар хи је ре ја и упо ко јио 
3. ју ла 1957. го ди не. 

Слич но су про ла зи ли и оста ли срп ски Ар хи је ре је ко ји су пру жа ли от-
пор ко му ни стич ким без бо жним вла сти ма. Из сле де ћих не ко ли ко при ме ра 
ви де ће мо ка ко је но ва без бо жна власт сла ма ла от пор ар хи је ре ја ко ји ни су 
хте ли да јој се пот пу но пот чи не. 

Вла ди чан ски двор у Но вом Са ду у ко ме је жи вео епи скоп Бач ки Ири неј 
Ћи рић је та ко ђе био ме та 'на род ног' гне ва - ко му ни стич ких де мон стра ци ја 
ко ји су за си па ли двор ка ме ни ца ма уз нај по грд ни је из ра зе. При ли ком јед не 
пра знич не ли ти је 1946. го ди не у не ком се лу, епи ско па Ири не ја ко ји је иза шао 
из хра ма у пу ном од је ја ни ју, ор га ни зо ва на ко му ни стич ка ру ља је за су ла ка-
ме ни ца ма. По го ђен у по ти љак епи скоп Ири неј је пао на зе мљу. Раз бе сне ла 
го ми ла се око ми ла на епи ско па, а све ште ни ка ко ји је по ку шао да га од бра ни 
из бо ли су но жем. Те шко по вре ђен, сав об ли вен кр вљу, по чу па не бра де, ис тр-

612 По  по вратку  у  Б ео град,  патријарх Гаврило  је обавести о а меричког ам басадора  Пи ка  да ј е ск уп 
у Мо скви био прип ре мљен у  ск ладу  са за хт ев има совје тс ке вла де и да  су  њег ови уче сн ици били  д ов-
едени д а  потпишу унапр ед припремље не предлоге. 
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га не оде жде, ис пљу ван и из вре ђан епи скоп Ири неј је но ћу пре ве зен за Но ви 
Сад. Од за до би је них те шких по вре да оста так жи во та про вео је углав ном у 
бо ле снич кој по сте љи. 

Ми тро по ли та Нек та ри ја Кру ља ко му ни сти су та ко ђе лин чо ва ли. Ав гу ста 
1953. у ма на стир Озрен ба ну ла је гру па од око 150–200 ко му ни ста ме ђу ко ји ма 
су би ле и же не. На си лу су про др ли у ма на стир ски ко нак и уз по грд не уз ви ке 
до шли до Вла ди ки не ке ли је где су по че ли да га уда ра ју и гу ра ју све док ни је 
пао на зе мљу. Јед на од при сут них же на му је чу па ла бра ду. На за по ма га ње 
ста рог епи ско па (у то вре ме је имао 75 го ди на) ни ко се ни је оба зи рао, већ 
су про ду жи ли да га ву ку, да му ки да ју ман ти ју, гу ра ју и зло ста вља ју. Те шко 
по вре ђен , мо рао је да на пу сти Ту злу и оде за Бе о град, где је у бол ни ци ле жао 
не ко ли ко ме се ци. Ми тро по лит Нек та ри је је био кич ма от по ра ко му ни сти ма у 
Срп ској Пра во слав ној Цр кви. Пред сед ник со ци ја ли тич ке ре пу бли ке Бо сне и 
Хер це го ви не Ђу ро Пу цар 'ста ри' ре као је, пред из бор Гер ма на за Па три јар ха, 
ми тро по ли ту Нек та ри ју и епи ско пу Ва си ли ју: „Вас дво ји ца пред ста вља те 80% 
Са бо ра, и ако Гер ман не бу де иза бран, зна мо ко га ће мо чи ни ти од го вор ним„. 
Ми тро по лит Нек та ри је је па три јар ха Гер ма на на зи вао „Ју ди ним си ном„. 

Ми тро по лит Ар се ни је је 1954. го ди не на Це ти њу осу ђен од стра не 'на род-
ног' су да де сет и по го ди на ро би је због 'ан ти др жав не де лат но сти' по што ни је 
ис пу ња вао раз не зах те ве ко ји су ко му ни сти тра жи ли од ње га, и да је у сво јим 
про по ве ди ма го во рио да је ри мо ка то лич ка цр ква учи ни ла ве ли ка зла пре ма 
пра во слав ном жи вљу. Са њи ме је би ло осу ђе но и се дам ста рих цр но гор ских 
све ште ни ка. Због те шке бо ле сти 1960. је пу штен на сло бо ду у ста ро сти од 
77 го ди на. По след ње да не про вео је од ба чен од свих код сво је ћер ке и зе та. 
Упо ко јио се уни жен и про го њен од па три јар ха Гер ма на ко га је про кли њао 
до по след њег да ха свог жи во та. Све до по след њег ча са од у пи рао се ко му ни-
сти ма и Гер ма ну. Чак на са мрт ном од ру ко му ни сти су тра жи ли од ње га да 
пот пи ше из ја ву ко јом одо бра ва зва нич ну по ли ти ку па три јар ха Гер ма на. Под 
при си лом ко му ни ста ње го ва са хра на је оба вље на у тај но сти. 

Епи ско па Ва си ли ја, ко му ни сти су та ко ђе на си лу про те ра ли из Ба ња Лу-
ке. На пи та ње епи ско па Ва си ли ја, да ли по сто ји не ка кав пи са ни до ку ме нат 
др жав них ор га на о ње го вом про те ри ва њу, ко му ни сти су од го во ри ли: 'На род 
не да је пи са не од лу ке и они та кве од лу ке не ма ју. На род има пра во да до но си 
та кве од лу ке, јер је из над вла сти и сва ка власт од ње га по ти че'. По сле стал них 
прет њи на род ним лин чом, ре шио је да кре не за Бе о град. На пу ту за же ље знич-
ку ста ни цу за њим су по ју ри ла ра зна му шка и жен ска ли ца – ви чу ћи: Хо ћеш 
пи сме но, ево ти пи сме но, до би ћеш од на ро да ко ји те че ка, до ле бра до ње, до ле 
на род ни не при ја те љи и са рад ни ци оку па то ра, је дан се при пио уз ко ла и по чео 
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да псу је Бо га. Ка да се је два про био до ста ни це, та мо га је са че ка ла још ве ћа 
го ми ла љу ди ко ји су по че ли да га оба си па ју па ра дај зом и ка ме ни ца ма, а ка да 
су га пот пу но оп ко ли ли, по че ли су да га пљу ју, ву ку за бра ду и уда ра ју по гла-
ви и те лу. Ми ли ци ја ко ја је све вре ме би ла при сут на пре ћут но је одо бра ва ла 
јав но на си ље. Је дан ко му ни стич ки под о фи цир стал но му се уно сио у ли це и 
го во рио: Ми смо ма те ри ја ли сти, ве ру је мо са мо у ма те ри ју, а не у бе смрт ност 
ду ше, ка ко ви по по ви учи те. При знај да је то бе сми сли ца. Ти си са ра ђи вао 
са оку па то ри ма, а не ћеш са да на шњим вла сти ма. Ви диш за то те на род те ра. 
При знај да си по гре шио, по кај се! Због те шких по вре да два пу та се на шао на 
зе мљи, та да су га ву кли по ши на ма и по ки да ли пе ле ри ну и ман ти ју. У во зу 
сви при сут ни пут ни ци су на ста ви ли са вре ђа њем, про зор на ме сту где је сео, 
са спо ља шње стра не је раз би јен. По вод за ова кво лин чо ва ње био је от пор 
епи ско па Ва си ли ја на ком про ми се са без бо жном вла шћу. Ипак, ни је до кра ја 
из др жао ко му ни стич ку тор ту ру да ју ћи, на при ти сак УДБ-е, сво ју по др шку 
кан ди да ту ри епи ско па Гер ма на за па три јар ха.

Епи скоп Вар на ва На стић 1948. осу ђен од ко му ни стич ког су да на де сет 
го ди на ро би је због 'зло чи на из да је, сла бље ња еко ном ске и вој не мо ћи др жа ве, 
по ма га ња те ро ри стич ких бан ди, вр ше ња не при ја тељ ске про па ган де и вр ше ња 
шпи ју на же у ко рист ан гло-аме ри ка на ца'. Ка зну је из др жао у ро би ја шни ци у 
Зе ни ци. Све вре ме био је у нај стро жој изо ла ци ји, у мрач ној и вла жној ће ли ји 
под нај те жим те ро ром ду ха и те ла. Ко му ни сти су га од мах оши ша ли и обри ја-
ли, да би га уни зи ли и из ло жи ли ру глу. Те ра ли су га да ра ди нај те же по сло ве, 
јер су зна ли да је сла бе фи зич ке кон струк ци је и не жног здра вља. Му чи ли су 
га гла ђу и же ђу, са мо ћом, без но ви на и књи га, без до ди ра са спољ ним све том, 
са мо да би га де мо ра ли са ли, сло ми ли и пот чи ни ли сво јим без бо жним пла но ви-
ма. На сва та сви ре па сред ства му че ња од го ва рао је пе ва њем цр кве них пе са ма 
у сво јој ће ли ји. По што ни ка кве тор ту ре ни су сло ми ле дух епи ско па Вар на ве 
УДБ-а је, при ње го вом на вод ном пре ме шта њу 1949. ин сце ни ра ла са о бра ћај ну 
не сре ћу су да ром ло ко мо ти ве са пар ки ра ним за кљу ча ним ва го ном у ко ме су 
би ли ве за ни он и не ма ли број по ли тич ких осу ђе ни ка. Од си ли не удар ца, од 
пу ног ва го на са мо су је да на е сто ри ца за тво ре ни ка пре жи ве ли. Епи скоп Вар на ва 
је из ле тео кроз про зор ску па ве зан са ка то лич ким жуп ни ком, ко ји је на ли цу 
ме ста остао мр тав. Епи скоп Вар на ва је остао жив, али су му обе но ге и јед на 
ру ка би ле по ло мље не. Ли ца из же ље знич ке ста ни це и дру гих во зо ва, по ле те ла 
су да пру же по моћ. Ме ђу тим ми ли ци ја је оп ко ли ла ва гон и ни је до зво ли ла ни-
ко ме да се при бли жи ра ње ни ци ма, а је дан ми ли ци о нер чак је на љу де упе рио 
пу шко ми тра љез. По сле јед ног са та сти гла је УДБ-а и све ра ње не пре не ла у 
обли жњу град ску бол ни цу где су ле ка ри од мах при сту пи ли да ва њу по мо ћи. 



344

Из не на да су у бол ни цу опет упа ли УДБ-аши на ре ђу ју ћи да се од мах пре ки не 
са да ва њем ле кар ске по мо ћи и да се сви бо ле сни ци ски ну са опе ра ци о них сто-
ло ва. Ни је ни шта вре де ло про те сто ва ње ле ка ра. Епи ско пу Вар на ви је у том 
ча су би ла свр длом про бу ше на пе та, ка ко би му се ста ви ла ме тал на шип ка. Сви 
ра ње ни ци су по тр па ни у вој нич ки ка ми он, на го ле да ске. Во же ни су стра шном 
бр зи ном по џом ба стим пу те ви ма, те су дво ји ца од њих услед то га из дах ну ли. 
По сле не ко ли ко пре ме шта ња из за то че ни штва у за то че ни штво, где се те шко 
раз бо лео, мно го стра дал ном епи ско пу Вар на ви је 1960. ис те кла услов на ка зна. 
Та да под но си мол бу Си но ду Срп ске Пра во слав не Цр кве да га, по сле то ли ко 
го ди на, по но во ре ак ти ви ра ју. Па три јарх Гер ман не из но си ње го ву мол бу пред 
Си нод не го му по ру чу је: 'по треб но је да прет ход но ре гу ли шеш свој од нос са 
вла сти ма' што је прак тич но зна чи ло да ва ње из ја ве ло јал но сти ко му ни стич ком 
ре жи му. Од то га вре ме на УДБ-а по чи ње опет да вр ши при ти сак на ње га. Шеф 
вер ске УДБ-е за Ср би ју Ми лан Ви лић пре да је му пи смо пот пи са но од де се ти не 
ар хи је ре ја, ко ји га са ве ту ју да да из ја ву ло јал но сти вла сти ма, а од Св. Си но да да 
тра жи пен зи о ни са ње. Ви лић му под но си и го тов текст из ја ве, вр ло пре пре де но 
са ста вљен од епи ско па Ви са ри о на Ко сти ћа, у ко ме се из ме ђу оста лог од епи ско-
па Вар на ве тра жи да се по хвал но из ра зи о Ти то вом ре жи му, да се со ли да ри ше 
са слу жбе ним ста вом Цр кве као и да се огра ди од ра да еми гра ци је. Ка да је то 
од луч но од био, офи цир УДБ-е му је ре као: 'Зна чи, ви осу ђу је те Па три јар ха Гер-
ма на и дру ге епи ско пе, ко ји су већ да ли та кве из ја ве'. Епи скоп Вар на ва: 'Сва ко 
ће од го ва ра ти пред Стра шним Су дом за свој рад на зе мљи', офи цир УДБ-е: 
'Ви сма тра те, да ће Па три јарх Гер ман од го ва ра ти пред Стра шним Су дом?' 
Епи скоп Вар на ва: 'Пр ви и нај те же!'. Ка да је још по кој ни Па три јарх Ви кен ти је 
ишао у Мо скву и по ло жио ве нац на гроб Ле њи на, епи скоп Вар на ва му под пу-
ним пот пи сом из за то че ни штва упу ћу је пи смо у ко ме ка же: 'У чи је име сте Ви 
ишли, ко га сте пред ста вља ли и ко Вас је овла стио да по ло жи те ве нац на гроб 
Ле њи нов? Са оног вен ца ко ји сте по ло жи ли на Ле њи нов гроб от ки ни те лист 
у име срп ског све штен ства, от ки ни те лист у име срп ских епи ско па, от ки ни те 
лист у име срп ског на ро да итд. и оста ће са мо шест ли сто ва ко ји пред ста вља ју 
са мо Вас и чла но ве Ва ше де ле га ци је'. По во дом то га пи сма са стао се од мах Ар-
хи је реј ски Си нод и про гла сио га не у ра чун љи вим и нео д го вор ним. Тек та да 
на сту пи ло је ње го во пра во ду шев но му че ни штво, јер му по ста ју не при ја те љи 
бра ћа ар хи је ре ји. Про во ди се про тив ње га си сте мат ска ак ци ја на че лу ко је сто ји 
зло гла сни епи скоп Ви са ри он. Епи скоп Вар на ва знао је че сто ре ћи: 'Слат ко ми 
је би ло ро бо ва ње под ко му ни сти ма, али са да ме не го не ко му ни сти, не го мо ја 
бра ћа епи ско пи'. Уса мљен и опа сан гво зде ним зи дом ко му ни стич ке по ли ци је, 
епи скоп Вар на ва уми ре под не раз ја шње ним окол но сти ма.
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При ли ком ње го ве хи ро то ни је, на пре о бра же ње 1947. го ди не, у Са бор ној 
цр кви у Бе о гра ду, но во хи ро то ни са ни епи скоп Вар на ва је из ре као сле де ће 
про роч ке ре чи: 'Ка да је Го спод наш Исус Хри стос по слао сво је Апо сто ле у 
свет, Он је по ста вио жр тву као про грам и ме тод њи хо вог жи во та. И са мо 
спрем ност на апо стол ску жр тву удо сто ји ла је га ли леј ске ри ба ре апо стол ске 
ча сти. Ви со ка част, у Хри сто вој Цр кви зна чи ви со ку жр тву. Све ти Ар хи је реј-
ски Са бор ру ко во ђен Ду хом Све тим, иза брао је мо ју не до стој ност за Епи ско-
па Цр кве Хри сто ве. Тим из бо ром осу дио ме на жр тву гол го те Хри сто ве. А 
осу див ши ме на ту нај ве ћу Жр тву, ука зао ми је нај ве ћу част ко ја се смрт но ме 
чо ве ку ука за ти мо же... Све што мо гу ре ћи, то је да ћу се ра до сно ус пе ти на 
сво ју Гол го ту, и да ту част ни кад не ћу за ме ни ти ни са ко јом дру гом под овим 
Бо жи јим сун цем. Епи скоп ска слу жба гол гот ска је жр тва, јер епи скоп ска слу-
жба апо стол ска је слу жба, а Апо сто ли ма је Го спод ре као: Ча шу ко ју ја пи јем 
ис пи ће те; и кр ште њем ко јим се Ја кр стим кр сти ће те се. (Марк. 10, 39). А 
ча ша ко ју је Го спод ис пио и кр ште ње ко јим се кр стио, шта је дру го би ло не-
го ча ша Гол го те и кр ва во кр ште ње Сво јом соп стве ном Кр вљу?... И ето за то, 
прем да по зна јем сла бо сти ду ше, ја се не бо јим да ће мо ја но га за дрх та ти на 
тр но вом пу ту Гол го те, ко јом сам се да нас упу тио. Јер кад би она и хте ла за-
дрх та ти, све тлост и то пло та без број них при ме ра Хри сто вих хе ро ја по вра ти ће 
јој си гур ност и сна гу'. Ова бе се да епи ско па Вар на ве се за и ста у пот пу но сти 
ис пу ни ла, ње го вим мно го стра дал ним ар хи је реј ским слу же њем и бор бом за 
од бра ну цр кве не сло бо де.

На та кав на чин је при пре ман пот пу ни слом Срп ске Цр кве. Пр во укла ња-
њем не по доб них, а по том бри жљи вим из бо ром но вих епи ско па на кло ње них 
ре жи му, или оних ко ји се ба рем ми ре са но во на ста лом си ту а ци јом. У по сле-
рат ном пе ри о ду оп ста нак Срп ске Цр кве за ви сио је од др жа ња Па три јар ха и 
епи ско па пре ма Ти то вом ре жи му. За вре ме ми тро по ли та Јо си фа као вр ши о ца 
ду жно сти па три јар ха, Цр ква је још увек, без об зи ра на спо ља шне по гро ме, 
ужи ва ла уну тра шњу сло бо ду, јер је он сво јим од луч ним ста вом, ако из у зме мо 
млак и по пу стљив став пре ма со вјет ској Мо сков ској па три јар ши ји, ста вио 
до зна ња да ће се чвр сто др жа ти цр кве них ка но на. И у то ме је ус пео. До ста 
уме ре ни ји, но и да ље чврст и од лу чан став, по ка зао је и па три јарх Га ври ло. 
Њих дво ји ца су пред ста вља ли по след њи бе дем од бра не цр кве не сло бо де. 

Ка ко смо ви де ли, по смр ти па три јар ха Га ври ла при ли ке у Цр кви по ста ју 
све те же. Ко му ни сти по мо ћу УДБ-е би ра ју за па три јар ха - Ви кен ти ја, ко ји 
им у мно го че му из ла зи у су срет. 1958 де ло уни ште ња Срп ске Пра во слав не 
Цр кве је при ве де но кра ју, ка да за па три јар ха, на ње но че ло УДБ-а по ста вља 
Гер ма на, ко ји као ап со лут но по слу шно ору ђе при ста је на све зах те ве ре жи ма. 
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Пр ви ве ли ки уступ ци Ти ту би ли су чин фор ми ра ња ма ке дон ске са мо стал не 
цр кве и бла го си ља ње про ко му ни стич ког Удру же ња све ште ни ка (пар ти за на), 
чи ме је зва нич но отво рио мо гућ ност пот пу ног кон тро ли са ња Цр кве од стра не 
без бо жне вла сти. Па три јарх Гер ман је Бе о град ском све штен ству ре као: 'Ко 
од све ште ни ка увре ди Ти та, увре дио је ме не'. За и ста, по ло жај Срп ске па три-
јар ши је био је те жи не го ика да у ње ној ве ков ној исто ри ји, јер су се по пр ви 
пут њен па три јарх и епи ско пи удру жи ли са не при ја те љи ма Цр кве. У овим 
по сле рат ним го ди на ма код ве ћи не срп ских епи ско па очи глед но је при мет но 
пот пу но од су ство екли си о ло шке све сти, тј. ис по вед нич ке по зи ци ја бор бе за 
чи сто ту пра во слав не ве ре, што се нај пре огле да ло у при су ству Срп ске Цр кве 
на са бо ри ма у Мо скви 1945. и 1948, као и у чи ње ни ци да ни је дан епи скоп, ни 
све ште но слу жи тељ, иако су се мно ги про ти ви ли ко му ни сти ма и кри ти ко ва ли 
по ступ ке па три јар ха Ви кен ти ја и Гер ма на, ни је ни по ми шљао на пре ки да ње 
оп ште ња са цр ве ном па три јар ши јом у Бе о гра ду, ко ја је уз све ово би ла и у 
пу ном ев ха ри стиј ском оп ште њу са но во ка лен дар ци ма.”613

У то вре ме и Бу гар ску Цр кву за де си ла је слич на суд би на; и у Бу гар ској, 
као и у Ру си ји и Ср би ји, па ду Цр кве прет хо дио је пад ње ног ослон ца – пра-
во слав не мо нар хи је. За вре ме ра та цар Бо рис III, мо жда по след њи пра ви 
пра во слав ни мо нарх, по ку ша вао је да са чу ва не у трал ност сво је зе мље из ме ђу 
Хи тле ра и Ста љи на, и од био је да бу гар ске Је вре је пре да у Хи тле ро ве ло го ре 
смр ти, због че га је уби јен 1943. го ди не. За тим је ре гент по стао ње гов брат, 
кнез Ки рил, ко ји је на ста вио исту по ли ти ку; по ула ску со вјет ских тру па у 
Бу гар ску, он је био ухап шен и стре љан на „кр ва ви че твр так”, 3. фе бру а ра 
1945. го ди не.614 

„На кон пре у зи ма ња вла сти ко му ни сти су по че ли са уни шта ва њем све-
штен ства: тре ћи на од 2,000 кли ри ка је по би је на. За тим су по че ли да де лу ју 
на дру га чи ји на чин: вла ди ке по ста вља не 'од о зго', ру ко по ла га ле су по слу шно 
све штен ство…”615

Ру мун ски ста ро ка лен дар ци до би ја ју је рар хи ју
За то вре ме у Ру му ни ји, ка ко пи ше ми тро по лит Ки при јан, „са свр шет ком 

ра та, по но во је по чео рад на по ди за њу цр ка ва, по што су све ра ни је по диг ну те 
би ле сру ше не. За крат ко вре ме, из ме ђу кра ја ра та и 1950. го ди не, об но вље ни 
613 Јером он ах Акакије, „К рс т Христов  – са њим е  или  на њему!”  (рукопис), 20 05. године. 
614 T s ankov, P rotop ri est S.  „Pokoynij T sa r Bo ri s, kak religiozno-nravstvennaia  li chnost'”, Pravosl avnaia 
 Rus', N 18  (1495), 15/28  Septemb er,  1993  (Р); David  Horbury, „Prince Kyril - Time to Restore History's 
Victim ”, Royalty, 199 6,  vol .  14, no. 5, pp. 64-71.
615 I van Marchevsky, у: Pravoslavnai a R us ',  N 1 (1454), January 1/14,  19 92 ,  p. 15 ( Р ).
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су го то во сви ра зо ре ни хра мо ви, као и ру ше ви не ма на сти ра До бру. Из ме ђу 
1947. и 1948. по диг нут је ве ли ки (му шки) ма на стир Сла ти о а ра, за јед но са 
ма на сти ри ма Бра да тел Ња мец и Бра да тел Су че а ва (оба му шка).”616

Ми тро по лит Вла си је пи ше: „Го ди не 1947. не ки љу ди из на шег се ла по ђо-
ше код ар хи ман дри та Гли ке ри ја и ре ко ше му: 'На сту пи ла је не ка ква сло бо да'. 
За пра во, ра ди ло се о то ме да су ко му ни сти у по чет ку по ку ша ли да при ву ку љу-
де на сво ју стра ну. Ре кли су им да мо гу да иза ђу из шу ме и по диг ну ма на стир. 
И 1947. по диг нут је ма на стир Сла ти о а ра – ду хов ни цен тар на ше Цр кве.

Те шко је ре ћи да ли је наш по ло жај под ко му ни сти ма по стао го ри 
или не. Но, у су шти ни си ту а ци ја је оста ла иста – го ње ња су се на ста вља ла. 
Ко му ни сти су по ру ши ли са мо осам на ших хра мо ва – не све. Они су би ли 
ре ла тив но уме ре ни.

Пре ра та Цр ква је би ла го то во у пот пу но сти уни ште на. До до ла ска ко-
му ни ста 1944. го ди не нас су оп ту жи ва ли да смо бољ ше ви ци, за то што смо 
има ли исти ка лен дар као 'Ру си'. Под ко му ни сти ма, по сле 1944, на зи ва ли су 
нас след бе ни ци ма Ан то не скуа, Гво зде ном гар дом, фа ши сти ма, на род ним 
не при ја те љи ма. За пра во, ми ни смо уче ство ва ли ни у ка квим по ли тич ким 
по кре ти ма или пар ти ја ма. Ни смо ула зи ли у до го во ре са гра ђан ским вла сти-
ма, ни са мо нар хи јом, ни са Гво зде ном гар дом, ни са ко му ни сти ма, ни са 
ма со ни ма… 

Од 1947. до 1952. тра јао је пе ри од ре ла тив не сло бо де. Ко му ни стич ке 
вла сти су чак при ну ди ле зва нич ну цр кву да нам вра ти ико не, ико но ста се, 
зво на и цр кве не ства ри ко је нам је оте ла. Али 1. на 2. фе бру ар 1952. у два са-
та но ћу у ма на стир су сти гла два ка ми о на пу на при пад ни ка тај не по ли ци је 
ко ји су ухап си ли го то во све мла де мо на хе, за јед но са игу ма ном, по ште дев ши 
са мо нај ста ри је. Би ли су осу ђе ни на две го ди не за то че ња. Че тво ри ца од њих 
умр ли су у ло го ру. 

Сле де ћи ва жан да тум у исто ри ји на ше Цр кве је 5. април 1955, ка да се 
епи скоп Га лак ти он, ко ји је у то вре ме већ био ми тро по лит, вра тио у на шу 
Цр кву. Па три јар ши ја му је за бра ни ла све ште но слу же ње и ли шен је свих 
сво јих ти ту ла, али он је уте ме љио је рар хи ју на ше Цр кве, јер у њој до тле ни је 
би ло епи ско па”.617

Та ко се ис пу ни ла про роч ка ви зи ја је ро мо на ха Гли ке ри ја, ко ју је имао то-
ком ра та, док су га у шу ми про го ни ли не при ја те љи: „Би ла је ноћ. Пред со бом 
је угле дао сјај ну цр кву. По ја вио се… ми тро по лит Га лак ти он (Кор дун). Вла ди ка 

616 Metropolitan Cyprian,  op.  c it .
617 Met ropolitan B laise, op. cit.,  p p. 8-9.
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је др жао ико не и крст у сво јим ру ка ма, и сва ком вер ном у цр кви да вао је по 
ико ну. Ка да је сти гао до бла го че сти вог оца Гли ке ри ја, дао му је крст”.618

Ни је се са мо у зва нич но пра во слав ним зе мља ма, као што су Ср би ја и 
Ру му ни ја, ли ла крв пра во слав них му че ни ка, не го та ко ђе и на ми си о нар ским 
те ри то ри ја ма, ка ква је на при мер Че хо сло вач ка. Је дан од њих био је епи скоп 
Го разд Че шко-Мо рав ски, обра ће ник у Пра во сла вље из ри мо ка то ли ци зма, 
ко ји је од вре ме на сво га по све ће ња 1921. го ди не во дио бла го род ну бор бу за 
по вра так Че шке зе мље ве ри све тих Ки ри ла и Ме то ди ја. По из би ја њу Дру гог 
Свет ског ра та, ка да се на шао од се чен од Срп ске па три јар ши је ко јој је ка нон ски 
био пот чи њен, он се обра тио Ми тро по ли ту бер лин ском Се ра фи му (Ља деу) 
из Ру ске За гра нич не Цр кве, мо ле ћи га да при ми ње го ву епар хи ју под сво је 
по кро ви тељ ство. Ми тро по лит Се ра фим му је дао све то ми ро и ан ти мин се 
и по мо гао му да оја ча сво је по зи ци је у Че шкој и Мо рав ској. Го ди не 1942. ди-
вер зан ти су у Пра гу уби ли на ци стич ког га у лај те ра Хај дри ха. Скло ни ште им 
је да то у крип ти пра во слав не цр кве Ки ри ла и Ме то ди ја у Пра гу. Ка да је епи-
скоп Го разд по сле не ко ли ко да на са знао за то, био је уз не ми рен јер је знао да 
ће Нем ци, ако от кри ју то скло ни ште, под врг ну ти про го ни ма чи та ву Че шку 
Пра во слав ну Цр кву. Пре од ла ска у Бер лин, где га је ми тро по лит Се ра фим 
по звао да уче ству је у епи скоп ској хи ро то ни ји, он је за тра жио да ди вер зан ти 
што је пре мо гу ће бу ду скло ње ни на дру го ме сто. На ци сти су уско ро от кри ли 
скро ви ште и 18. ју ла се дам ди вер за на та је уби је но. Два све ште ни ка са бор не 
цр кве и је дан ла ик су ухап ше ни (све ште ни ци су ка сни је стре ља ни). Епи скоп 
Го разд ни је по ку ша вао да спа се соп стве ни жи вот, не го је сву од го вор ност 
пре у зео на се бе. Вла сти ма је на пи сао: „Пре да јем се над ле жним вла сти ма, 
спре ман да при хва тим сва ку ка зну, па и смрт ну”. Два де сет сед мог ју ла је 
ухап шен и 4. сеп тем бра је, на кон му че ња, стре љан. Пра во слав на Цр ква у 
Че шкој и Мо рав ској би ла је уни ште на, а све ште ни ци по сла ти у кон цен тра-
ци о не ло го ре у Не мач ку.619

Jош јед на ру мун ска је рар хи ја
Иако је по да так по вр шан и те шко мо же да се про ве ри, из гле да да је по-

сто ја ла још јед на ста ро ка лен дар ска је рар хи ја у Ру му ни ји.620 Њен по ста нак 

618 Met rop olitan Vla sie, Th e  Li fe of t he Holy Hier arch and Co nf es s or  Glycher ie  of Romania, Etna, Ca.: Ce-
nter for Traditi on ali st  Studi es, 1999,  p.  50. 
619 Monk Gorazd, „Svyashcheno muchenik Gorazd”, Pravos la vnaia  Ru s', no . 1 2  (1 465),  J une 15/2 8,  1992 (Р). 
620 Већи на  следећих  ин фо рмаци ја  долази  из е нглеског  к ратког  пр егледа , о. Антимуса Б ишара, 
књиг е коју је  на писао Корнелиу Леуу и  дао јој наслов  Th e Li fe and Suff e ri ngs of th e First  B ishop of t he  
E xile: Victo r L eu (Buchares t:  Bishop Grig ori e  Leu  Foundation  (на ру му нс ком)).
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по ти че из пе ри о да од мах по сле ра та. 1948, на мол бу - тач ни је ре че но, зах тев 
со вје та, но во ка лен дар ска Ру мун ска Цр ква би ла је оба ве зна да пре да ње не 
па ро хи је у ди ја спо ри и пу сти их да пре ђу под ју рис дик ци ју Мо сков ске па-
три јар ши је. За бри ну ти због опа сно сти у ко ју ово по ста вља њи хо ву па ству, 
не ко ли ко епи ско па, ме ђу њи ма пре све га Гри го ри је Леу Ху сиј ски и Ке са ри је 
То ми ски, од лу чи ли су да по ша љу све ште ни ке Фло ри ја на Гал да уа и Ва си ли ја 
Ле уа, си на епи ско па Гри го ри ја, да по мог ну ста ром и бо ле сном ми тро по ли ту 
Ви са ри о ну Пу и уу. С об зи ром да је же на о. Ва си ли ја умр ла, био је по стри жен 
због при пре ме за по све ће ње у епи ско па.

Два де сет пр вог ав гу ста 1948. дво ји ца све ште ни ка су на пу сти ли Ру му ни ју, 
и по сле ска ка ња са во за код же ле знич ке ста ни це Иса но ва, ушли у Ју го сла ви-
ју, где су би ли ухап ше ни и са слу ша ни од стра не ју го сло вен ске без бед но сне 
слу жбе. Ус пе ли су да по бег ну и да до ђу до Аустри је. Ту су, по сле оста ја ња 
не ко вре ме у ло го ру, би ли су осло бо ђе ни од стра не Са ве знич ких тру па, па 
су по че ли да слу же у хра му у Салц бур гу. Нај зад, по сле оку пља ња ру мун ских 
прог на ни ка из чи та вог све та, би ла је ус по ста вље на Ауто ном на Ру мун ска Пра-
во слав на Ар хи е пи ско пи ја За пад не Евро пе. По што је ми тро по лит Ви са ри он 
био бо ле стан и па ра ли зо ван у са на то ри ју му у Швај цар ској, отац Ва си ли је је 
по слат Ру ској За гра нич ној Цр кви у Мин хен, да бу де по све ћен за епи ско па.

РПЦЗ је већ не ко ли ко пу та пру жа ла по моћ Ру мун ској Цр кви. Та ко је 
ми тро по лит Ан то ни је (Хра по виц ки) по све тио не ко ли ко све ште ни ка за Бе са-
ра биј це ко ји ни су при зна ва ли но ви ка лен дар, а епи скоп Се ра фим (Ља де) је 
био по зван у Ру му ни ју и, без об зи ра на за бра ну вла сти, ор га ни зо вао је та мо 
ста ро ка лен дар ске па ро хи је.621 Ми тро по лит Се ра фим је са да за јед но са епи ско-
пом Сте фа ном (Себ во јем) Беч ким и епи ско пом Фи ли пом Потс дам ским по све-
тио оца Ва си ли ја у де цем бру 1949, да ју ћи му но во име Ва си ли је-Вик тор.

Но ви епи скоп се од мах ла тио по сла осни ва ња ру мун ских пра во слав них 
па ро хи ја и ује ди ње ња ру мун ске ди ја спо ре на осно ву сна жног ан ти ко му ни-
стич ког ста ва. Он се са стао са кра љем Ми ха и лом у Швај цар ској, пру жив ши 
све ту тај ну ис по ве сти кра љи ци Ани, а са стао се и са ста рим кра љем Ка ро лом 
у Па ри зу. Та ко ђе је пра вио еми си је на ру мун ском на Би-Би-Си-ју у Лон до ну, 
и на не ко ли ко ра дио ста ни ца у Аустри ји, а био је о ре дов ни са рад ник Ра дио 
Па ри за. Из дао је на хи ља де по твр да за ру мун ске из бе гли це с на ме ром да им 
омо гу ћи до би ја ње ви за у за пад ним др жа ва ма.
621 Kovalev sky , „Tragich esk ai a  smert '  mi tr. Se rafi ma (Ly ade )” (Трагична  смрт  митропол ит а Серафима 
(Лад је а) , Russkai a Mys l'  (Р уска Мисао ),  October 4 ,  19 50;  цитирано од  стрна Амвросија (фон Сивер с а) , 
„Bezob razniki: K sobtytiam v  RPZTs 1945-55gg.” (Hooliga ns: Towa rd s E vents in  the ROC OR  from 1945 to 
1955), Russkoe Pravosla vi e (Russi an Orthodoxy), № 2  (16), 1999,  p . 17; Fr. Anthimus (Bichir), „Re: [True-
Faith] New Romanian OC Synod?”,           True-Faith@yahoogroups.com,  Febru ar y 3, 2002. 
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У ме ђу вре ме ну, отац епи ско па Вик то ра-Ва си ли ја, епи скоп Гри го ри је, 
пре тр пео је у Ру му ни ји од у зи ма ње сво је епар хи је у Ху си ју, а 25. фе бру а ра 
1949. је био по зван у Бу ку решт на раз го вор. Као оштром ан ти ко му ни сти, 
ко ји је упо зо ра вао на пре тва ра ње Ру мун ске цр кве у „Со вро мо ву па три јар-
ши ју”, ни је му би ло до зво ље но да се вра ти у сво ју епар хи је. Три да на ка сни је 
је умро, ве ро ват но због тро ва ња.

16. ав гу ста 1952. епи скоп Вик тор-Ва си ли је је ухва ћен у Бе чу убри зга ва-
њем не ке суп стан ци је и кид на по ван. Три да на ка сни је про бу дио се у со вјет-
ском за тво ру. Био је тран спор то ван у Лу бјан ку у Мо скви, где је са слу ша ван 
се дам ме се ци и оп ту жен да ра ди за ен гле ску и аме рич ку тај ну слу жбу. Сам 
Бе ри ја је по не кад узи мао уче шћа у са слу ша ва њу. Епи скоп је од би јао да мо ли 
за опро штај, а та ко ђе од био је да по ша ље не ко га ко ће под не ти та кву мол бу у 
ње го во име. „Сма трам ко му ни зам за нај ве ћег не при ја те ља хри шћа на”, ре као 
је, „и због то га је бор ба про тив ње га циљ мог жи во та”. На окру жном су ду у 
Бу ку ре шту 16. но вем бра 1954. из ја вио је: „Схва там да ви же ли те да са зна те 
да ли сам са ра ђи вао са ен гле ском оба ве штај ном слу жбом. Ре као сам и по на-
вљам да не шпи ју ни рам ни за ко га. Ја сам не при ја тељ ру мун ског ре жи ма, ко ји 
је др жа ву пре тво рио у не ку вр сту за тво ра. Пред у зи мао сам те ак тив но сти 
по што је ко му ни стич ки ре жим лу дач ка ко шу ља за ду шу ру мун ских љу ди. Је-
ди на од лу ка ко ја ће ми чи ни ти част би ла би мо ја осу да на смрт”. Нај зад, 20. 
но вем бра 1954 био је осу ђен на смрт због из да је (ре зо лу ци ја бр. 2417).

Ме ђу тим, епи скоп Вик тор-Ва си ли је ни је био по гу бљен. Про шав ши кроз 
све за тво ре Ру му ни је са ети ке том бр. 5949, био је пу штен 1964. Ње гов жи вот 
је у ар хи ви ма без бед но сне слу жбе опи сан на 300 стра на ко је по ка зу ју да ни је 
пра вио ни ка кве ком про ми се са вла сти ма.

По сле свог осло ба ђа ња, епи скоп Вик тор-Ва си ли је од био је да се при дру-
жи ру мун ској па три јар ши ји, не го је уме сто то га кре нуо у ма на стир ста ро-
ка лен да ра ца у Сла ти о а ри у Мол да ви ји, где је од мах при мљен као епи скоп. 
Ме ђу тим, ка нон ске раз ли ке са оста лим ста ро ка лен дар ци ма на те ра ле су га 
да се вра ти у Бу ку решт. Ис по ста ви ло се да је епи скоп Вик тор-Ва си ли је имао 
стро жи став пре ма ру мун ским но во ка лен дар ци ма, по но во их кр шта ва ју ћи 
и ми ро по ма зу ју ћи, а та ко ђе ни је мо гао да при зна ва лид ност по све ће ња ми-
тро по ли та Га лак ти о на, с об зи ром на то да је би ло оба вље но 1935, по сле про-
ме не ка лен да ра. Са дру ге стра не, ста ро ка лен дар ци ни су при хва та ли ње го во 
по све ће ње по што ни је имао до ку ме на та о по све ће њу, и по што РПЦЗ ни је 
има ла за пи се о ње го вом по све ће њу.622

622  Kovale vsk y,  op. c it. ;, приватни ра зговор са еписк опом Ам вросиј ем Мет онским, 10/2 3 авгу ст  20-
05 .
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Епи скоп Вик тор-Ва си ли је се са да сам ла тио ру ко по ла га ња све штен ства. 
Је дан од њих звао се Кли мент, а дру ги Ка си јан. Ме ђу тим, ње го ва ак тив ност 
би ла је огра ни че на на ње гов стан у Бу ку ре шту, по што су га ко му ни сти ста ви-
ли под над зор у кућ ни при твор, с на ме ром да огра ни че ње го ве кон так те са 
вер ни ма. Из тог раз ло га, ка да је умро 1978, био је од не сен у ма на стир Чер ни-
ца и та мо са хра њен од стра не но во ка лен да ра ца. Ни је био при су тан ни је дан 
све ште ник из ње го ве па стве, са мо не ко ли ко мир ја на.

Грч ка Цр ква и ко му ни сти
Че тр де се те го ди не би ле су вре ме ве ли ких по тре са и од ри ца ња за грч ки 

на род. Ита ли јан ска агре си ја би ла је од би је на са мо да би усту пи ла ме сто 
не мач кој оку па ци ји. За тим је от по чео гра ђан ски рат из ме ђу мо нар хи ста и 
ко му ни ста, то ком ко га су ка ко др жав на та ко и Истин ски Пра во слав на Цр ква 
Грч ке те шко по стра да ле од ру ку ЕЛАС-а, ЕЛА МА-а и дру гих ко му ни стич ких 
ге рил ских ор га ни за ци ја. 

Би ло је то вре ме ка да су две глав не бит ке Пра во слав не Цр кве у два де се-
том ве ку – про тив ко му ни зма у Ру си ји и Ис точ ној Евро пи, и про тив но во ка-
лен дар ског еку ме ни зма у Грч кој, Ру му ни ји и на За па ду – по че ле да се ста па ју 
у јед ну. Та ко су Гр ци на соп стве ном ис ку ству оку си ли ужа се ко му ни зма. У 
фе бру а ру 1945. грч ки но во ка лен дар ски и дру ги бал кан ски је рар си от пу то ва ли 
су у Мо скву да да ју ле ги ти ми тет „из бо ру” Ста љи но ве ма ри о не те, „па три јар ха” 
Алек се ја Мо сков ског. Не ко ли ко го ди на ка сни је пип ци еку ме ни зма по че ли 
су да се осе ћа ју и у ко му ни стич ком све ту.

Ме ђу све ште но му че ни ци ма то га пе ри о да био је и је ро мо нах Јо сиф Ан-
то ниу, чи ја би о гра фи ја ка ко истин ски пра во слав ног све ште ни ка да је ве о ма 
до бру пред ста ву о стра да њи ма пра во слав них у то вре ме.623

Отац Јо сиф је 1933. го ди не из др жав не цр кве пре шао у Истин ски Пра-
во слав ну и по ста вљен je на па ро хи ју у Ка ри сто су, на остр ву Ев бе ји. Од мах 
је до шао у су коб са гнев ним ми тро по ли том Пан те леј мо ном Ка ри стиј ским и 
Ски ро ским, ко ји је већ по ка зао сво ју ан ти па ти ју пре ма Истин ском Пра во сла-
вљу ка да је по слао у за твор у Хал ки осам де се то го ди шњег све ште ни ка Ге ор ги ја 
Ан то ни уа у за твор у Хал ки, где се овај и упо ко јио. Успе шно ми си о на ре ње оца 
Јо си фа, за јед но са ње го вом до бро твор ном де лат но шћу и да ром ис це ље ња, 
раз љу ти ло је но во ка лен дар ског је рар ха па је тај из деј ство вао да се за пе ча ти 
храм у ко ме је слу жио отац Јо сиф. Јед ном при ли ком је отац Јо сиф, као но ви 

623 Пов ес т  к оја следи  у зе та је и з књиг е: Metropoli ta n Call iop ius of P en tapoli s,  Saint Joseph de  Desphina, 
Lavardac:  Or th od ox Mona st ery of St .  M ichael,  19 88 (Ф).
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Јо ван Кр сти тељ, јав но раз об ли чио ми тро по ли та због са вр ша ва ња не ка нон-
ског бра ка и не ма ња ми ло сти пре ма па ру ко ји због то га мо же да по стра да 
(две го ди не ка сни је они су жи ви из го ре ли у ауто мо бил ској не сре ћи). На кра-
ју, о. Јо сиф је мо рао да по бег не ка ко би из бе гао хап ше ње, па је по ста вљен на 
дру гу па ро хи ју, у Дом бра ну, не да ле ко од Те бе.

Че твр тог ав гу ста 1936. де мо крат ски ре жим за ме њен је мо нар хи стич ком 
дик та ту ром са Јо ва ном Ме так са сом као пре ми је ром. Ме так сас је био вр ло ли-
бе ра лан пре ма Истин ском Пра во сла вљу, али 1938. го ди не Ми ни стар дру штве-
ног по рет ка, на го во рен од стра не ар хи е пи ско па Хри зо сто ма Па па до пу ло са, 
на ре дио је хап ше ње истин ски пра во слав них све ште ни ка и пе ча ће ње њи хо вих 
цр ка ва. Иако је ова на ред ба убр зо по ву че на, ми тро по лит Пан те леј мон ју је 
ис ко ри стио ка ко би убе дио те бан ске вла сти да ухап се оца Јо си фа и за пе ча те 
ње го ву цр кву. Отац Јо сиф је ба чен у там ни цу на Хал ки, сврг нут и на сил но 
обри јан. На кон што је осло бо ђен, ми тро по лит Гер ман Кикладски га је по слао 
у Кси ло ка строн бли зу Ко рин та. Ка да се сме стио у Кси ло ка стро ну до вео је ту 
и сво је ро ди те ље и на ста вио ми си о нар ску де лат ност.

То ком не мач ке оку па ци је у тој обла сти су се по ја ви ли пар ти за ни-ко му-
ни сти ко ји су за у зе ли не ко ли ко се ла. Отац Јо сиф је без стра ха раз об ли ча вао 
њи хо во ла жно уче ње и њи хо ва ужа сна звер ства пре ма на ро ду. Два или три 
пу та они су га упо зо ра ва ли да пре ки не са ис ту пи ма про тив њих. Али он је 
од го ва рао: „Ви во ди те ан ти хри шћан ску, ко му ни стич ку бор бу, а ја во дим 
су прот ну – хри шћан ску бор бу”. Уско ро су ко му ни сти од лу чи ли да ка зне 
„не по доб ног” све ште ни ка. 

Не ду го на кон Вас кр са 1944. не по зна ти ста ри ји чо век ушао је у цр кву 
у ко јој је отац Јо сиф са вр ша вао бо го слу же ње и по сле је ре као да је то ком 
чи та ве слу жбе ви део крв ка ко те че ис под ње го ве ра се. Од тог тре нут ка отац 
Јо сиф је по чео да се при пре ма за му че ни штво. На па ди на све ште ни ке у то 
вре ме по ста ја ли су све че шћи. Све га три ме се ца пре но што су га уби ли, отац 
Јо сиф је по звао епи ско па Гер ма на Ки клад ског да кр сти де те јед ног ње го вог 
ду хов ног че да. Ло кал ни ко му ни стич ки вла сто др жац на ре дио је епи ско пу да 
од мах оде.

Два де се тог ју ла отац Јо сиф је слу жио Ли тур ги ју у се лу Ла ли о тис. По сле 
Ли тур ги је ко му ни сти су до шли у ку ђу у ко јој је од сео, ухап си ли су га, од ве-
ли у за твор и му чи ли. Два де сет дру гог ју ла тро ји ца пар ти за на из ве ли су га 
из за тво ра за јед но са још јед ним мла ди ћем. Ви де ћи мла дост џе ла та, отац 
Јо сиф жа ло сно за вр тео гла вом и стао их од го ва ра ти од зло чи на. Ко му ни сти 
су на те ра ли жр тве да са ми ис ко па ју сво је гро бо ве. Пр во су уби ли мла ди ћа, 
а за тим су се окре ну ли оцу Јо си фу. 
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До пу сти ли су му да от пе ва се би опе ло. За тим је је дан од њих за рио нож 
у ње го ва ле ђа, али се се чи во по ло ми ло. Док су тра жи ли дру ги нож, џе ла ти 
су пу ши ли и гле да ли са мрт ну аго ни ју оца Јо си фа. Он је ре као: „Ја ћу би ти 
по след ња жр тва овог но жа, али онај ко ји ме је убио би ће пр ви ко ји ће умре ти 
од тог но жа”. Вра ћа ју ћи се на кон уби ства му че ни ка, уби це су се по сва ђа ле, и 
јед но га од њих, оно га ко ји је убио оца Јо си фа, дру го ви су уби ли, док су дру-
го га ка сни је по гу би ли Нем ци.

У сеп тем бру 1945. го ди не отац и брат оца Јо си фа су уз по моћ ње го вог 
ма гар ца про на шли и ис ко па ли ње го во те ло. Оно је бла го у ха ло. Уве че се над 
гро бом му че ни ка че сто мо гла ви де ти не бе ска све тлост.

Да ље по де ле у Грч кој Цр кви
Ма да су то ком овог пе ри о да го ње ња истин ски пра во слав них од стра не 

но во ка лен да ра ца осла би ла и ма да је број истин ски пра во слав них по рас тао, 
по де ле ме ђу њи ма на ста ви ле су се и по ја ча ле. Ми тро по лит Хри зо стом је на-
ста вио да до ка зу је ка ко су но во ка лен дар ци пре по тен ци јал ни не го ствар ни 
рас кол ни ци. Осим то га, у свом члан ку за ча со пис „Елеф те ри ја” од 14. но вем-
бра 1945. он је из ја вио да ни ка да не ће по све ћи ва ти епи ско пе, за то што ста ро-
ка лен дар ци не пред ста вља ју Цр кву, не го са мо „стра жу” про тив но во та ри ја 
др жав не Цр кве: „Уве ра ва мо и Цр кву и др жав не вла сти да - има ју ћи пу ну 
свест о то ме да смо са мо обич ни чу ва ри јед не уста но ве од све пра во слав ног 
зна ча ја као што је ста ри ка лен дар, а не пред став ни ци по бу ње нич ке цр кве 
- ми ни ка да и ни у ком слу ча ју не ће мо вр ши ти та кве цр кве не ак те ка кав је 
по све ће ње епи ско па”.624 Исто вре ме но, он је из дао две ен ци кли ке – 1. мар та 
и 12. ју ла 1946. – ко ји ма се за бра њу је би ло ка кво бо го слу же ње са но во ка лен-
дар ци ма или за но во ка лен дар це.

От при ли ке у то вре ме код Ма те је ва ца се по ја вљу је иде ја да убе де епи-
ско па Ма те ја да сам ру ко по ла же епи ско пе. Хри зо сто мов ски ми тро по лит 
Ка ли о пи је Пен та пољ ски пи ше: „По чет ком но вем бра 1944. би ла је до не та 
од лу ка о 'по све ћи ва њу' од стра не јед ног епи ско па. Ев ге ни је Том брос (же-
ње ни све ште ник и се кре тар ма те јев ске цр кве) и ма ти Ми ри јам (игу ма ни ја 
Ке ра теј ског ма на сти ра) ус пе ли су да убе де бре стен ског Стар ца (епи ско па Ма-
те ја) да при сту пи са вр ша ва њу јед но лич них хи ро то ни ја. Пр во су пред ло жи ли 
је ро мо на ха Ва си ли ја Вал ца ки са. План је про пао бла го да ре ћи про ти вље њу 
ота ца Пре о бра жен ског ма на сти ра, на ро чи то ота ца Гри го ри ја, Кли мен та, 

624 Metro p ol itan Nichola s  of Pira eus, Apa nte sis eis ton Th eologon k.N. K harisen, A thens, F ebruary, 1974, 
pp. 6-7 (Г ).
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Ксе но фон та и Ев ге ни ја. Је ро мо нах Ан то ни је (Та нас), игу ман ма на сти ра (по-
то њи Ми тро по лит атич ки), до био је из ја ву епи ско па Ма те ја да би он 'ви ше 
во лео да му ру ке бу ду од се че не, не го да при сту пи хи ро то ни ја ма'. Ме ђу тим, 
че ти ри го ди не ка сни је, ка да су по ме ну ти оци на пу сти ли ма на стир, Ев ге ни је 
Том брос и ма ти Ми ри јам по сти гли су то што су хте ли, и епи скоп Ма теј је 
оба вио јед но лич но по све ће ње че тво ри це ар хи је ре ја…”625

Пре ма дру гом, ма те јев ском из во ру, 28. но вем бра 1945. че ти ри ста ри ја 
све ште ни ка ма те јев ске цр кве, укљу чу ју ћи и ар хи ман дри та Ака ки ја (Па па са) 
и Про то је ре ја Ев ге ни ја Том бро са, пре кли ња ли су епи ско па Ма те ја да из вр ши 
јед но лич не хи ро то ни је, али он је од био. 

„Го ди не 1947. – пи ше Је ле на Пе тро вић – ми тро по лит Хри зо стом је об ја-
вио свој 'Ме мо ран дум за бу ду ћи Све пра во слав ни Са бор', у ко ме пи ше: 'Три-
јумф Цр кве Хри сто ве (у СССР-у) по стиг нут је све креп ком си лом Хри ста, 
Ко ји је као сво је сред ство и ору ђе ис ко ри стио пре у зви ше ног во ђу Ста љи на 
и ње го ве слав не са рад ни ке, по ли ти ча ре и ге не ра ле. То је пре о крет де сни цом 
Ви шњег'. Ово је на пи са но усред грч ког гра ђан ског ра та и, по ре чи ма епи-
ско па Ма те ја, 'у вре ме ка да је про кле та и без бо жна Ко му ни стич ка пар ти ја 
Грч ке (ККЕ) про ли ва ла грч ку крв. То је хва ло спев ар хи крв ни ку чо ве чан ства. 
То ком 14 го ди на, ко ли ко твр де да се на ла зе у Све ште ној Бор би, они ни су на-
пи са ли ни нај кра ћи чла нак или књи жи цу, ни ти су бар у цр кви ика да ишта 
ре кли о без бо жном ко му ни зму, док ми, од по чет ка про зрев ши опа сност, и 
пи ше мо, и ис по ве да мо, и про по ве да мо про тив из дај нич ког и апа трид ског 
ко му ни зма'”.626

Ова кри ти ка би ла је ис прав на. Али, Ма теј је био крив за слич не гре шке. 
Та ко је ма те јев ски ча со пис Ki rix Gni sion Ort ho do xon (Ве сник Истин ски Пра-
во слав них) за јул 1949, из ве стио да је он (Ма теј) слао сво је ва тре не мо ли тве 
за но во о сно ва ну ан ти хри шћан ску др жа ву Изра ел, ко ја је, с на ме ром да уго ди 
свом за штит ни ку, Со вјет ском са ве зу, бр зо про те ра ла мо на штво РПЦЗ из 
Го риц ког жен ског ма на сти ра у Је ру са ли му и пре да ла га Мо сков ској па три-
јар ши ји.627

Да би ства ри би ле још го ре, го ди не 1943. ми тро по лит Гер ман Ди ми три-
јад ски је под нео мол бу да се при дру жи но во ка лен дар ци ма, и ма да ње го вом 
зах те ву ни је удо во ље но, ми тро по лит Хри зо стом је био при ну ђен да пре ки не 

625 Nobles  et  Saints Combats,  op cit.,  p. 151, note 11.
626 Pet rov ic , R e: [True-Faith] HO CN A— 2, 29/ 11 /00 , True-F ait h@egroups.com. 
627 Monk Antonios (Georganta s), Ekklesi a  G.O.Kh. Ellados, 1924-2004: 80 eti  f otos kai skotous (Th e 
Church of the G.O.C . of Greece, 1924-20 04: 80  y ears of light a nd  d arkness), Gortynia, Crete: Monaster y  of  St. 
Nicodemus, 2004, pp.  5 4-5 5 (Г) .
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оп ште ње са њим. Не ки сум ња ју у то да је Гер ман ика да под нео та кав зах тев, 
али у сва ком слу ча ју, ка да је умро 1944. го ди не са хра ни ли су га но во ка лен-
дар ци.628

Но ва не сре ћа за Истин ско Пра во сла вље би ла је још јед на по де ла, до ко је 
је до шло 1943. го ди не из ме ђу епи ско па Гер ма на Кикладског и Ма те ја.629

628 Monk  A ntonios,  op.  c it., p .  7 3. 
629 Међус обне  оптужбе су мирао је  митрополит  Калиопије  у књиз и  No bles et Sa ints Combats des 
Vrais  Chrétiens Orthod oxes de  Grèce, v ol . I, p.  15 0, not e  8 (Ф): „а)  Еп ис коп Мат еј је  оптужио  еп ис коп а 
Г ермана да је  са вршавао  Све те  Тајн е за нов окаленд арце,  да  је пост ављао свеште нике к оји су били 
с тр ани свешт ено ј  борби,  да је  мењао  Типик,  да  се  п онашао на не пр имерен  начин п рема  св ојим свешт-
еницима,  да је го во рио про тив  Мајк е  Божије…
б)  Еп ископ Г ерман је  оп тужио  епископа Ма теја  да је  и здавао књиге н а без бо жне те ме  и из  апо крифних 
и звора, као  „на те му по рекла  Д арова Госп од њих”, „Госпо д је учинио  не ка  чуда  мо ли твом” . Прекорио 
г а ј е зато шт о  је пов еро вао д ем онима  к а да  су га  подстакли д а  о бјави „ Екста зе Васила  Кир иациса” 
који је  био ђа вои ман. Није  могао да прих вати  да  је ова ј  себе пр ог ласи о за свет ог , да је  се бе називао 
„је ди ним Пр авославним  и  спасеним  еп иск опо м”, да је гово рио  ка ко  ћ е се попе ти на патр иј арш ијски 
 трон у  Константин оп ољу, д а  више, „по мол итвама свети х О таца”, не  к ористи мол ит ву ,  као и  за то  што 
је одступио  од  Типик а,  ш то рукопо ла же „ђ ак онисе”,  и што  је доз во ли о монасима  да п ри мају  исп ове ст 
(вид и  пис мо потп иса но од  ст р ане мон ах а Арха нг ел ског ма на с тира у  Коринт у:  Г едеона ,  Ак акија,  Г ер-
асима,  И лариона ,  Ко зме, Ар те мија, Је ротеја ,  Јеремиј е,  Калис та , Ник оди ма и Јоси фа )”. 
Види,  такође ,  примедбе Јелене П етровић  са матејевске тачке гле диш та  (R e: [True-Faith ] HOCNA— 2, 
29/11/00, True -Faith@egr oups.com):  „Е писко п  Герман  је би о  тај који се  о двоји о  од  епископа Мате-
ја. Неки ра злози за  то  потич у в ерова тн о још из м арт а 1938 , када је  об ојици епископа  суђено  пред 
д ржавни м  су дом на  Халкид и. Док  је  епископ Матеј  чв рсто ис поведао  в еру, Г ер ман Ки кладс ки  се, на 
са блазан  м но гих све дока, одрекао  вере речим а: 'Ја  нисам архијереј , пошто  сам то преста о  да  будем 
након  што сам с вргнут' (ми слио  је  на чи њеницу да је о су ђе н и свргнут  од стране  др жавне  цркве 
1 935 ).
Присетимо с е шта каже  62. прав ил о  светих Ап остола: ' Ак о  се нек о ( из стр аха од  Ј уд ејаца  и ли Грка  или 
 јеретик а) одрекне  име на служит ељ а Бож иј ег, нека б уде свр гну т из свеш тенств а' . Његов о држа ње пред  
судом  изазвал о је многе  протесте  верни х  широм  Грчке .  Епископ Матеј  га  ли чно због  то га ник ад а није 
 прекорио. Уз  т о, попул арнос т епис ко па  Германа ,  уоп шт е узев,  ни када  се  није могла поредити  са  попу-
ларношћу  еп иск опа Ма теја,  што је з а  еп .  Германа мо жда представ љало раз лог више  за  нетрпељ иво ст.
У  јуну 194 2. епис коп  Герм ан  је објавио 'Критички  приказ ' проти в еписко па Матеја где  је (на  20 стран а) 
 тв рдио, п ор ед остало г,  да је епис коп М ат еј 'необразо ва н,  игноран т,   ра сколник, да к рш и каноне ,  да 
је а лх ем ича р и мађионича р,  да је  је рет ик,  егоист а,  идолоп оклоник,  да  је надахн ут антих ристовим 
безб ожним  духом ' и  закључио је како не  мо же да  има  'било ка кво  опште ње  са њим'. Он је п рекину о 
опш те ње са епископом  М атејем ,  и све до своје  с мрти одбијао је  да се  по ново сје ди ни  са њи м, тврдећи 
 да је  еп. Мате ј 'јере тик  и так оз ван и паст ир '”…
С леди  извод и з  пи сма еп ископа  Хризо ст ома Герману Ки кл адском, н аписа но г одм ах  након  по деле и з 
 193 7. годи не. О н тамо на води  опши рна канонска  објаш њења и к аж е како  и х „даје  последњи пут  и 
исти не  р ади ”, тврд ећи ,  између ос тал ог , да  се ос уд е  Григоријанског календара  на  Свепр авославн им  
саборима 158 3,   15 87. и 1593 . односе „само  на  Латин е , док је А рх ие пископ  ( Ат ин ск и) из  њих н аме рно 
преузе о тек  половину ,  задржав ајући ст ари  к аленда р за  Пасху,  ка ко би избе га о осуд у”  и закљу чује 
сво је  пи смо проро штв ом : „Буд ите у верени  –  тр ијумф  Пра вославља  у н ај ск орије  време  биће свена-
родно п ро слав љен у Ми тро по лији Гр чке Цр кв е  и  истинск и право сл авном и  пат ри отско м жељо м 
Богочуваног Краља  и вели ко г Пр едсед ника Грк е владе ,  те ће  сви и ст ински пра вославни Грци с п равом 
 пр имит и венац  ра до сти и  славе , осим вас и  ваши х мал обр ој них прист али ца, који  ћете се  к ао  луде 
деве за тв орити ва н л ожниц е  и узалуд  опл акивати  што  сте лишени  те  духо вн е радости и  н ас ладе” 



356

Ме ђу тим, го ди не 1945. епи ско пи Хри сто фор Ме гар ски и По ли карп Ди а-
влиј ски по но во су пре ки ну ли оп ште ње са др жав ном цр квом и би ли при мље ни 
од стра не ми тро по ли та Хри зо сто ма. Та ко су се на кра ју Дру гог Свет ског ра та 
истин ски пра во слав ни на шли по де ље ни у три гру пе: ми тро по лит Хри зо стом 
са епи ско пи ма Хри сто фо ром и По ли кар пом, епи скоп Гер ман Ки клад ски, и 
епи скоп Ма теј Бре стен ски.

Два де сет ше стог ав гу ста 1948. цр кве ни са бор епи ско па Ма те ја до нео је 
од лу ку ко ја се чи ни ла не ка нон ском, и ко ја је по слу жи ла про ду бљи ва њу по де-
ла у Истин ској Пра во слав ној Цр кви. Они су од лу чи ли „да наш пре о све ће ни 
епи скоп Ма теј Бре стен ски тре ба да при сту пи по све ће њу но вих епи ско па, 
по што оста ли ла жни епи ско пи истин ски пра во слав них хри шћа на ни ти схва-
та ју, ни ти ис по ве да ју Пра во сла вље, не сје ди њу ју се са на ма и чак не при ста ју 
да оба ве хи ро то ни је. Ми му да ру је мо власт да при сту пи и из бо ру љу ди и 
њи хо вом нео д ло жном по све ће њу, сход но бо жан ским и све ште ним ка но ни ма 
и ми шље њи ма на ших струч ња ка за ка нон ско пра во, и у скла ду са прак сом 
чи та ве Цр кве Хри сто ве, ко ја је у слу ча ју нео п ход но сти (као да нас) при хва ти ла 
та кву ико но ми ју, као што смо упра во чу ли од на шег про то син ђе ла, про то је-
ре ја Ев ге ни ја Том бро са, ко ји нам је об ја снио ва ља ност по све ће ња епи ско па 
од стра не јед ног епи ско па пре ма пра ву на ше Пра во слав не Цр кве”.630

Осла ња ње Ма те је ва ца на о. Ев ге ни ја Том бро са би ло је, у нај ма њу ру ку, не-
срећ но. Овај же ње ни све ште ник при дру жио се све ште ној бор би 1936. го ди не, 
при сту пив ши из ре до ва но во ка лен да ра ца, ко ји су га раш чи ни ли у фе бру а ру 
1938. Али по том се, у ју лу 1938, на кон ме сец да на про ве де них у за тво ру, по ка јао 
у пи сму но во ка лендар ском кор фуј ском епи ско пу Алек сан дру, и за мо лио га да 
му бу де вра ће на бла го дат све штен ства, при зна ју ћи ти ме власт и све те Тај не 
но во ка лен дар ске цр кве. Ме ђу тим, по сле пу шта ња из за тво ра ни је се вра тио 
епи ско пу Алек сан дру, већ је оти шао у Ати ну, где је сле де ће го ди не по стао про-
то син ђел Цр кве епи ско па Гер ма на и Ма те ја. Оба вља ју ћи ту ду жност ура дио је 
мно го на под сти ца њу рас ко ла из ме ђу Гер ма на и Ма те ја, углав ном кле ве та њем 
епи ско па Гер ма на, на кон че га је сте као не над ма шну и суд бо но сну власт у ма-
те јев ској цр кви.631 Ова кав из дај ник ста ро ка лен дар ске Цр кве те шко да је био 
у си ту а ци ји да су ди о на вод ним „псе у до-епи ско пи ма” Гер ма ну и Хри зо сто му. 
Ни ти је гру па све ште ни ка пред во ђе них Том бро сом мо гла да „овла сти” епи ско-
па Ма те ја да сам при сту пи из бо ру и по све ће њу епи ско па.

(п рим едба Ј.П.:  ноторни  м асон и,  краљ и премије р,  с матрај у  се истински  пр авосл ав нима, док с е след-
беници Предања опет сматрају луд им а) ”.
630 Bishop Andrew, op. cit., p.  82 .
631 Monk Antonios , op. ci t. , pp. 3 4- 51.
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У сеп тем бру епи скоп Ма теј је, на кон што је оба ве стио ми тро по ли та 
Хри зо сто ма и епи ско па Гер ма на о сво јој на ме ри, по све тио сле де ће епи ско-
пе: Спи ри до на Три ми тун ског (Ки пар), а за тим, са Спи ри до ном, Ди ми три ја 
Со лун ског, Ка ли ста Ко ринт ског и Ан дре ја Па тар ског.

Два де сет де ве тог ок то бра 1948. тро ји ца хри зо сто мов ских („фло рин-
ских”) епи ско па, Хри зо стом, Хри сти фор и По ли карп, љу ти то су ре а го ва ли 
на „нео пи си во све то гр ђе (јед но лич ну хи ро то ни ју) ко је епи ско па Ма те ја чи ни 
кри вим пред Бо гом”, оп ту жу ју ћи га да је „ла жни учи тељ” јер по све ћу је но ве 
епи ско пе „без ика кве цр кве не нео п ход но сти, не го са мо да би ис пу нио сво је 
лич не ин те ре се”.

Ар хи е пи скоп Ма теј је у де цем бру ова ко од го во рио: „Ми ни смо из ве ли 
ни ка кав пре врат, ка ко је хи ро то ни ја но вих епи ско па злоб но ока рак те ри са на, 
не го смо са мо оба ви ли на шу ду жност, као је рарх на ше кр ва ре ће Мај ке Пра-
во слав не Цр кве. Ово де ло на ло же но нам је Бо жан ским и све тим ка но ни ма 
и број ним по тре ба ма на ше све ште не бор бе. Та кву од лу ку до не ли смо на 
ин си сти ра ње све штен ства ко је нас окру жу је и вер них истин ских пра во слав-
них хри шћа на из Грч ке и ино стран ства, ко ји су ми се ду го обра ћа ли мно гим 
зах те ви ма, пе ти ци ја ма и лич ним мол ба ма, ко ји ма сам се по ви но вао јер ни сам 
же лео да Цр кву Хри сто ву ли шим ње них ка нон ских па сти ра, и ка ко не бих 
био осу ђен од Бо га и љу ди као лу ка ви слу га ко ји је са крио свој та ла нат”.

Јед но лич на епи скоп ска хи ро то ни ја про тив на је пр вом Апо стол ском 
пра ви лу – ко је зах те ва ми ни мум два или три епи ско па ко ји оба вља ју хи ро-
то ни ју – као и дру гим све ште ним ка но ни ма. Ипак, све ти Ни ко дим Аги о рит 
у свом ко мен та ру овог ка но на пи ше: „Апо стол ске уста но ве (књи га 8, гла ва 
27) на ре ђу ју да сва ко ко је по све ћен од стра не јед ног епи ско па тре ба да се 
сврг не из слу жбе, за јед но са оним ко га је по све тио, из у зев у слу ча ју про го на 
или дру ге пре пре ке ка да из не ког раз ло га ви ше епи ско па не мо гу да се на ђу 
за јед но, па тре ба да бу де по све ћен од са мо јед но га, баш као што је Си де ри је, 
пре ма Си не си ју, по све тио епи ско па Па ле би ска”.632 Исти све ти Отац пи ше: „У 
вре ме ни ма је ре си, ка да је нео п ход но, не мо ра све да се од ви ја у са гла сно сти 
са ка но ни ма ко ји су уста но ве ље ни у вре ме ми ра”.633

Опет, В. К. пи ше да је хи ро то ни ја од стра не са мо јед ног епи ско па „до пу-
ште на ка но ни ма у из у зет ним окол но сти ма”, „и ми у исто ри ји Пра во слав не 
Цр кве има мо број на све до чан ства о то ме”.634

632 St . Nicodem us ,  у : Th e  Ru dder, Chicago: Orthod ox Christi an  Ed ucationa l Society,   195 7, p. 4.
633 Види:  S t.  Nicephorus, „A nsw er to  Q ues tio n 1 of  Monk Method iu s”.
634  V. K . R us skaia Zarube zhna ia Tserkov' na Steziakh Otsupnich estva, St.  Pe tersburg,  199 9, p.  31  (Р). „Ако 
не м огу да се  до бију т ри  епископа, долично  је да се  и збор  у е пис копат  и зведе  са  два и са  једним” 
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Пи та ње је: да ли су у слу ча ју епи ско па Ма те ја окол но сти би ле до вољ но 
из у зет не? У овом слу ча ју уте ме ље ност од сту па ња од нор ми би ло је мо гу ће 
до ка за ти уз ис пу ње ње сле де ћих усло ва: (а) да је епи скоп Ма теј по ку шао и ни је 
ус пео да спо ља до би је епи ско пе са ко ји ма би из вр шио по све ће ње, и (б) да је 
он био је ди ни истин ски епи скоп у Грч кој у то вре ме, или (в) да ни је дан дру ги 
епи скоп ни је мо гао или ни је при ста јао да са њим по све ти епи ско пе.

У по гле ду усло ва (а), ар хи е пи скоп Ан дреј (је дан од све ште ни ка по све ће-
них од стра не епи ско па Ма те ја) пи ше да су три ар хи ман дри та и отац Ев ге ни је 
Том брос тра жи ли од Ма те ја да кре не са по све ће њи ма већ 28. но вем бра 1945. 
(од мах на кон што је иза шао чла нак ми тро по ли та Хри зо сто ма у „Елеф те ри-
ји”), и да је зах тев за аси стен ци ју у по све ће њу упу ћен ра зним епи ско пи ма 
(ве ро ват но стра ним), али без успе ха.635

( Крмчи ја  па тр ијарха  Јосифа Москов ск ог , глава 42.  Цара  Јустин ија на, fol io  30 2, на по леђ ини). У древно ј 
 Цр кви та јинст во посв ећења у  еписко пат увек  ј е сав рш ав ао  само је дан  е пископ,  како  следи и з  обреда  
архије ре јског  посвећењ а у Апостолском  П редању  светог Ип олита Римског  (М есто к од св.  Иполита  Ри-
мског на  које се В . К .  по зива гла си  овако:  „… окупиће се н аро д са п резвитерима и  пр исутни  епископи, 
у  да н недељ ни. П ошто су  сви сагла сни ,  нека  ови (е писко пи ) став е руке  на њега, а  през ви тери не ка 
стоје ћуте ћи . Нека , дакл е,  сви ћ ут е молећи  у срцу сво м з а силаз ак  Духа Свето га. Између  њи х  један  од 
прису тних  епископа , н а молбу св их,  полаж ући руку  н а  онога  који се пос тав ља за  еписко па, мо ли се 
говоре ћи:  Боже и Оч е  Господ а нашег  Ис уса Хр иста…”)  и Апостолских Устано ва све тог  Климент а Ри-
мског (V II I.4,5),  док су оста ли  епис ко пи  и с ве штенст во  ст ајали у з  олтар к ао  сведоци ве ро достојности 
 пос ве ћ ењ а. Упоре ди:  Afanasev, N.  Protopresbyter Ekklesiologia vstuplenia v  klir, Kiev, 1997, p p. 38-42 ” (op . 
c it ., p. 96 , n ote 10).
„Е во они х који  су  били п освеће ни  у епи скопат о д стране једног епи ско па: мо нах-мученик  Никон  
(П ролог ,  2 3.  март);  свештеник Дисан од  стран е епис ко па Хел иод ора (Проло г, 9. април) ; с ве ти Стефа н 
С урошки п осветио је  јед ног свог  свешт еника у  е пископат (Про лог , 15. д еце мбар);  свети Ј ован  Злат-
оуст сам ј е посве ти о еписк оп е у ме сту свога изгн ан ст в а у Кукш и (Ма рг ар ит. Ж ит иј е, f olio 158, на  пол-
еђеини); св ети Си дерије  Пал ебистинск и био  је  п освећ ен  од стра не једног е пис копа, а св ет и  Ат анасиј е 
Велики не  с амо да је по твр ди о  ову хи ро то ни ју, него га  је  уздига о у чин  Мит ро полита  пт олемаидског 
(Pamyatniki  d re vnej K hri stianskoj  Is tori i, vol. I, p. 8 8) ; Мелети је,  Патр иј а рх алек сандријски, да о ј е бла гос-
ло в  епископу  Ге деону Лв овско м  да сам  посве ти  ми трополита и еписк опе за Малу  Ру сију ( Kni ga Kiril lo-
va, fol . 487)…  По ред ови х примера, по сто је и следећ и:  епископ Г аврил о Зарнски с ам  је посветио  три  
епис коп а  за Грчку  Ц ркву 1825 го дине, ш т о је к ас ниј е потврђено  на  сабору 1834 ; епис коп Јоа саф  Коди-
јачки био је  посвећен од  стране ј едног е пи ск опа зато што  је  други био спречен да дође Opredeleniya 
Arkh. Sob ora RPZTs  од  15/28 . 9 .  1971.”  (o p. ci t .,  p. 9 6,  no te 11) . Повод ом по свећења е пи скопа Јоасафа 
 Кодијачк ог рус ки Све ти  С инод ј е цариц и Kат ари ни  писа о:  „Мада пр ема пр ав илима светих Отаца  по-
свећење мо ра ју да  о баве нај мање два  или т ри еписко па,  то правило  односи се ви ше  на његов и збор  у 
 епископски  чин, кој и је већ  извр шен о д  стран е  Синод а,  те  стога п о в ласти и ч ину то га избор а њег ов о 
 посвеће ње у еписк опат п о н ужди  мож е да буде савр ше но и само од стране Епископа иркутског” (Th e 
Orthodox Word,  vo l. 35, Nos. 2 06- 7,  M ay-Augu st , 1999, p. 128;  упореди : Holy T ra nsfi gura tion Monastery, 
Th e St ru ggle aga in st Ecumenism , Bos to n, 1998,  p. 9 1) . 
М ожемо да  до да мо  да је свети  Ав гу стин, п рви  Архиепис ко п к ентербе ријски,  с ам  посв ећ ивао еп-
ископе  са благословом с ветог  Г ри гориј а  Вели ког, Папе  рим ског, и да  ј е свети Гиг орије  Чудост вор ац 
био пос већ ен „на даљи ну” од стр ане једн ог јерарха (17. новембар). 
635 N ob les et  Saint s  C ombats,  o p  ci t., p. 67-6 8. 
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Но, да ли је – услов (б) – епи скоп Ма теј био за и ста је ди ни истин ски 
епи скоп у Грч кој у то вре ме? Твр ди ти та ко не што би ло би мо гу ће са мо ако 
се сло жи мо са ти ме да су сви оста ли ста ро ка лен дар ски ар хи је ре ји от па ли 
од све тог Пра во сла вља. То би у сва ком слу ча ју би ло ве о ма те шко до ка за ти у 
ве зи са епи ско пом Гер ма ном. А што се ти че ми тро по ли та Хри зо сто ма, иако 
је он очи глед но био у за блу ди, сла бе ћи ти ме пу ну сна гу ис по ве да ња из 1935, 
то га ни је ауто мат ски учи ни ло од ступ ни ком од Пра во сла вља, јер над њим 
ни је би ло са бор ног су да. Све ти Ни ко дим Аги о рит у сво ме ту ма че њу три де-
се тог Апо стол ског пра ви ла ка же: „Ка но ни ма је уста но вље но да са бор жи вих 
епи ско па сврг не све ште ни ке и од лу чи или ана те ми ше мир ја не ка да они на ру-
ша ва ју ка но не. Ипак, ако са бор не спро ве де у де ло свр га ва ње све ште ни ка и 
од лу че ње или ана те ми са ње мир ја на, ти све ште ни ци и мир ја ни ни су за и ста 
(ак ту ел но) ни сврг ну ти, ни од лу че ни, ни ана те ми са ни. Ипак, они под ле жу 
свр га ва њу и од лу че њу ов де, и гне ву Бо жи јем та мо”.636

Мно ги сма тра ју да су про то син ђел ма те јев ског Си но да, отац Ев ге ни је 
Том брос и игу ма ни ја Ми ри јам Ке ра теј ска уву кли епи ско па Ма те ја у са вр ша-
ва ње зло срећ них хи ро то ни ја, ис ко ри шћа ва ју ћи ње го ву про сто ту. Но, ка ко 
би ло да би ло, по зна то је да је отац Ев ге ни је Том брос имао по гре шну екли си-
о ло ги ју пре ма ко јој сва ки пре кид оп ште ња ме ђу гру па ма ар хи је ре ја не из бе-
жно во ди до гу бит ка бла го да ти Све тих Тај ни јед не од тих гру па. Очи глед но, 
он ни је знао за мно ге слу ча је ве у исто ри ји Цр кве ка да је до ла зи ло до по де ла 
ко је ни су пред ста вља ле рас ко ле у пра вом сми слу ре чи.637

У по гле ду тре ћег усло ва (в), по сто ји не спо ран до каз (го ре на ве ден) да 
ми тро по лит Хри зо стом ни је же лео да по све ти епи ско пе за ста ро ка лен дар це. 
То, ме ђу тим, те шко мо же да се на зо ве „из дај ством” – уоста лом, не по сто ји ка-
нон ко ји при мо ра ва епи ско па да по све ти дру ге епи ско пе – но сва ка ко, то ни је 
био чин чо ве ка ко ји ве ру је у ствар ну ауто ке фал ност ста ро ка лен дар ске Грч ке 

636 Ц и тирано п рема: Hieromonk Th eodoretus,  To Ime ro logia ko n  Skhisma,  o p. cit ., p.  3.
637 До та квих по де ла долазило је  између  Римске  Цркве  и Азијс ки х Цркава (крај  2.  века) , унутар Ри-
мске  Цркве (почетак 3 .  век),  између  Р им ске и  А ф рич ке Цркве  (3.  век), између с ве тог Ме летија  Ан ти-
охијс ког  и Павлина  (4. в ек ), изм еђ у  светог  Е пифанија  Кипарск ог  и свет ог Јован а Злато уст а (поч етак 5. 
века), изм еђ у Келт ске и А нгл о-Саксонс ке Цркве ( 6-7.  век ), изм еђу светог Вилфри да  од Јо рка и  о ст атка 
Е нг леске Цр кве (7 -8  в ек), између све то г Теод ора Ст уд ита и св етог Н ик иф ора (9. век), и зм еђу с ве то г 
Фотиј а  и с ветог  Игњ ати ја  (9. век), између А рс енита  и Васе љенске п ат риј аршије  (1 3-1 4.  век), између 
С рп ске Ц ркве и  Васељен ск е п атрија рши је  (1 4 век), између Руск е  Цркве  и Васе ље нс ке патр иј арш ије 
(1 5-1 6.  ве к), између грчки х  Кољива ра и В ас ељ енске  п атријарши је  (1 8. век ),  изм еђ у светог Арсениј а 
 Парос ко г и  Васељ енс ке  па тријарш иј е (19.  век) , и змеђу  Васељенске патр иј аршиј е и  читав е Грчке  др-
жав не Црк ве  (19  в ек), између Бугарске  Цр кв е и Васељ енске патрија ршије  ( 19 . век ).  Отац  Е вгени је  је 
сматр ао да ј е  сама чињениц а подел е између Матеја  и  оста лих  значила  д а је јед на  стран а  – у ово м случ-
а ју  супротн а  –  м орала да из гу би  б л агодат.  Види: Hieromonk Th eodoretus, T o Imerologiakon Skhisma, o p. 
 ci t. , pp. 8 -9 ,  и : Lard as, op. ci t., p. 2 4.
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Цр кве. Што се пак ти че дру гог ар хи је ре ја ко ји је мо гао да по мог не у по све ће-
њи ма, епи ско па Гер ма на, он је био у за тво ру због ру ко по ла га ња све ште ни ка, 
али у сва ком слу ча ју, те шко да би хтео да аси сти ра Ма те ју, јер је он чак и пре 
но што је пу штен из за тво ра по ве ро вао да се ми тро по лит Хри зо стом вра тио 
на пра во слав но ис по ве да ње. На и ме, у па стир ској по сла ни ци да ти ра ној на 29. 
ок то бар 1948. ми тро по лит Хри зо стом се не дво сми сле но вра тио на сво је ис-
по ве да ње из 1935, из ја вљу ју ћи да су се но во ка лен дар ци „одво ји ли од Јед ног 
Те ла Пра во сла вља… Ми сма тра мо и ве ру је мо да је офи ци јел на Грч ка цр ква 
рас кол нич ка, и да су бо го слу же ња ко ја са вр ша ва ју ње ни кли ри ци ли ше на 
Бо жан ске бла го да ти”.638 Ово је охра бри ло епи ско па Гер ма на, ко ји је био у за-
тво ру од ја ну а ра 1948. до ја ну а ра 1950, да по но во пре и спи та сво ју по зи ци ју, 
и  он се 1950. вра тио у оп ште ње са ми тро по ли том Хри зо сто мом.

„Иако сви при зна ју по ште ње, лич ну чи сто ту и аске ти зам епи ско па Ма те ја 
– пи шу мо на си Пре о бра жењ ског ма на сти ра – ње гов пра вац де ло ва ња са мо 
про ду бљу је по де лу из ме ђу 'Ма те је ва ца' и 'Хри зо сто мо ва ца' ('Фло ри на ца')”.

„Хри зо сто мов ци” и „Ма те јев ци” су мно го пу та по ку ша ва ли да се по ми ре, 
али без успе ха. Ста врос Ка ра ми цос, бо го слов и аутор књи ге „Аго ни ја у Гет си ман-
ском вр ту”, као оче ви дац опи су је два при ме ра ка да је ми тро по лит Хри зо стом 
Фло рин ски лич но по ку ша вао да се срет не са епи ско пом Ма те јем. Пр ви пут, по 
пла ну, до су сре та је тре ба ло да до ђе 19. ја ну а ра 1950. у ма те јев ском ма на сти ру 
у Ке ра те ји, на по зив (ма те јев ског) епи ско па Спи ри до на Три ми тун ског; а дру ги 
пут, ка да је до су сре та за и ста и до шло у атин ском ме то ху Ке ра теј ског ма на сти-
ра, игу ма ни ја и ста ри је мо на хи ње из ма на сти ра, на под сти цај ма те јев ског про-
то је ре ја Ев ге ни ја Том бро са, ин тер ве ни са ле су и ни су до пу сти ле ми тро по ли ту 
Хри зо сто му да раз го ва ра са епи ско пом Ма те јем. Та ко ђе, у ма ју 1950, ка да је епи-
скоп Ма теј ле жао на са мрт ној по сте љи и три да на био без све сти, ми тро по лит 
Хри зо стом је до шао у ње го ве ода је и при шао му са свим бли зу. Сто је ћи по крај 
одра епи ско па Ма те ја, ми тро по лит Хри зо стом се са гнуо и ти хо га упи тао: 'Ка ко 
се осе ћаш, мој све ти бра те?' На за пре па шће ње свих при сут них епи скоп Ма теј 
се по вра тио из не све сти и отво рио очи. Ка да је угле дао ми тро по ли та, за тра жио 
је да се ус пра ви, ма да ни је смео, и по чео не што не моћ но да ша пу ће. Упра во у 
том тре нут ку игу ма ни ја Ке ра теј ског ма на сти ра Ми ри јам ушла је у про сто ри ју 
са не ко ли ко дру гих се ста ра и за тра жи ла да сви по се ти о ци оду. Са мо не ко ли ко 
да на ка сни је, 14/27. ма ја 1950. епи скоп Ма теј се упо ко јио”.639

638 Metropolitan Calliopius, Noble s et Sa ints Com ba ts, op. cit., p. 144.
639 Th e St ruggl e  aga in st Ecumen is m, op.  ci t., pp . 64-66.  Пр е ма  М атејевцима , од њег ов их  мошт ију осећа 
 се бла го уха ниј е и на њ им а се догађ ају  чуда ; но, неки  Хр изостом ов ци то по р ич у – по м иш љењ у  писца, 
 без  ваљаног раз ло га.



361

Два де сет ше стог ма ја 1950. ми тро по лит Хри зо стом и епи скоп Гер ман 
из да ли су сле де ћу по сла ни цу: „У ле то Спа си те ља на шег 1935, ми смо Цр кву 
но ва тор ских но во ка лен да ра ца про гла си ли рас кол нич ком. По на вља мо ту 
из ја ву и сход но то ме при ме њу је мо на њих 1. пра ви ло све тог Ва си ли ја Ве ли-
ког о то ме да су тај не ко је са вр ша ва ју но во ка лен дар ци ли ше не осве ћу ју ће 
бла го да ти, јер они пред ста вља ју рас кол ни ке.

За то ни ко га од но во ка лен да ра ца не тре ба при ма ти у кри ло на ше Нај све-
ти је Цр кве или са вр ша ва ти за ње га слу жбе без прет ход ног по ка ја ња, при че му 
он тре ба да осу ди но во та ри ју но во ка лен да ра ца и да њи хо ву цр кву об ја ви као 
рас кол нич ку. Што се ти че оних ко је су кр сти ли но ва то ри, њих тре ба по ма зи-
ва ти све тим ми ром пра во слав ног по ре кла, ко га ми има мо у из о би љу.

Ми та ко ђе ко ри сти мо ову при ли ку да упу ти мо наш по след њи по зив свим 
истин ски пра во слав ним хри шћа ни ма, очин ски их по зи ва ју ћи на је дин ство 
са на ма ко је би по мо гло на шу све ште ну бор бу за отач ку по бо жност и ис пу-
ни ло на шу пла ме ну же љу.

По зи ва ју ћи вас, ми укла ња мо све са бла зни ко је смо сво јом гре шком 
иза зва ли, и сто га по вла чи мо све што смо ре кли или на пи са ли по чев од 
1937. го ди не, би ло да су у пи та њу из ја ве, по ја шње ња, члан ци или по сла ни це, 
што про тив ре чи прин ци пи ма Ис точ не Пра во слав не Цр кве Хри сто ве и све-
ште ној бор би за Пра во сла вље ко ју во ди мо, ка ко смо из ја ви ли у Окру жној 
по сла ни ци из да тој од стра не Све ште ног Си но да 1935. го ди не – без ика квих 
до да та ка или из о ста вља ња, и укљу чу ју ћи на уч не де фи ни ци је 'по тен ци јал но' 
и 'ак ту ел но'”.640

Ова сми ре на и у пот пу но сти пра во слав на из ја ва при ву кла је ве лик број 
Ма те је ва ца да се по но во при дру же ми тро по ли ту Хри зо сто му. Ипак, она ни је 
за до во љи ла чвр сту ли ни ју Ма те је ва ца. Њи ма се ни је до па ло то што Хри зо-
стом – ма да се вра тио на ис по ве да ње из 1935. и при знао сво ју кри ви цу у го ди-
на ма ко је су по том усле ди ле – ни је исто вре ме но при знао да је био рас кол ник 
и ни је се обра тио Ма те јев ци ма ка ко би по но во био при мљен у Цр кву, не го 
је њих по звао да му се при са је ди не. У сва ком слу ча ју, они ни су хте ли да се 
пот чи не је рар ху ко ји је од би јао да де лу је као гла ва ауто ке фал не Цр кве и да 
ру ко по ла же епи ско пе, до во де ћи са мим тим у пи та ње оп ста нак Цр кве.

Ипак, ни је би ло пра вог раз ло га због ко га је Хри зо стом тре ба ло да 
при зна да је био рас кол ник. Он се ни је вра тио но во ка лен дар ци ма, ни ти је 
био осу ђен или сврг нут од стра не не ког ка нон ског Си но да. Уз то, и да ље је 
ужи вао по др шку ве ћи не епи ско па и кли ра, 850 па ро хи ја и око ми ли он вер-

640 Hieromonk Amphilochi us , Gno ses the t in  Alitheian ,  op . c it. , p. 21 .
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них хри шћа на.641 Прем да се он ко ле бао око пи та ња бла го да ти, то ни је би ла 
ни је рес ни рас кол, и сва ка ко не ауто мат ско от па да ње. Јер, као што је ре као 
све ти Ма ка ри је (Нев ски), Ми тро по лит мо сков ски из вре ме на Фе бру ар ске 
ре во лу ци је, ко ји је и сам био не за ко ни то укло њен са сво је ка те дре: „Све та 
Цр ква не мо же да до пу сти не пра ви лан од нос пре ма сво ме пр во је рар ху, она 
не мо же да га укло ни са ње го ве ка те дре без су да и ис тра ге”.642

Не ства ра сва ка по де ла у Цр кви рас кол у пу ном сми слу ко ји во ди до 
гу бит ка бла го да ти све тих Тај ни јед не од стра на. Апо стол Па вле го во ри о 
„сва ђа ма” и „под ва ја њи ма” уну тар јед не Ко ринт ске Цр кве (1. Кор. 1,10-14, 
11,19). Све ти Јо ван Зла то у сти ка же да се ове сва ђе де ша ва ју „не због раз ли ка 
у ве ри, већ због не сла га ња у ду ху због људ ске та шти не”.643 Бла же ни Те о дор 
Кир ски се сла же са тим.

Опет, про то је реј Ми ха ил По ма зан ски пи ше: „Је дин ство Цр кве се не 
на ру ша ва због при вре ме них по де ла не дог мат ског ка рак те ра. По де ле се по-
ја вљу ју че сто због не до вољ не или по гре шне оба ве ште но сти. За тим, пре кид 
оп ште ња по бу ђу ју по не кад и лич не за блу де по је ди них је ра ра ха, ко ји сто је на 
че лу јед не или дру ге по ме сне цр кве, за тим њи хо во на ру ша ва ње ка но на или 
древ не тра ди ци је уста но вље ног пот чи ња ва ња јед не цр кве не је ди ни це дру гој. 
Осим то га, жи вот нам све до чи о мо гућ но сти та квих уну тра шњих по тре са у 
по ме сној цр кви, ко ји спре ча ва ју оп ште ње дру гих по ме сних цр ка ва са да том 
по ме сном Цр квом, до по ја ве и по бе де за штит ни ка аутен тич не пра во слав не 
исти не. На кра ју, ве за из ме ђу цр ка ва мо же би ти на ру ше на ду го вре ме по ли-
тич ким усло ви ма, као што се че сто де ша ва ло у исто ри ји. У та квим слу ча је-
ви ма по де ла се ти че са мо спо ља шњих од но са, али не на ру ша ва уну тра шње, 
ду хов но је дин ство”.644

Екс трем на по зи ци ја Ма те је ва ца во ди у ло гич ки ап сурд ну си ту а ци ју. Прет-
по ста ви мо да је ми тро по лит Хри зо стом за и ста ауто мат ски от пао од Цр кве 
1937. го ди не због то га што је рас кол ни ке но во ка лен дар це на звао пра во слав-
ни ма. Из то га би сле ди ло да су сви епи ско пи у исто ри ји пра во слав не Цр кве 
ко ји су по гре ши ли на исти на чин та ко ђе ауто мат ски от па ли. Он да су да кле 

641 Изн е те п одатке  п отврдио је новок алендарс ки Епископ  диоклијски  Ка л истос (Вер),  у  пи сму ау-
тору ов е књиг е  од  5. феб ру ара 1991.
642  Ци ти ра но прем а: Bishop Ars enius (Zh a da no vsky),  Vo sp ominania, Moscow: St. Tikh on 's  Th eolog ical 
Ins tit ute, 199 5, p. 210  (Р ) .
643 Навед ено у Mi chae l Podgornov ,  „ Otp al li  Arkhiep iskop Andrej (Ukht om s ki j) v st aroobria dch eskij 
r askol?” ( Да   ли ј е архие пископ Анд реј (Ухт ом ски ) отпао  у староо бр едски раскол?), Russkoe Pravosla vi e 
 (Russian Orthod ox y), № 2 (11 ),  1998,  p.  20, fo o tnote 16  (Р ).
644 Pomaza nsky, Orth odox Dog mat ic Th eology, Platina: S t. Herm an of A las k a  Brotherhood,  199 7, p. 2 3 5. 
Српски превод:  Библиотека „Образ   св етачки” , Б еоград, 2006.
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ми тро по лит До ро теј и ње гов Си нод Ва се љен ске па три јар ши је ауто мат ски 
от па ли 1920. због бра ти мље ња са за пад ним је ре ти ци ма. И не са мо то – сви 
они ко ји су оста ли у оп ште њу са До ро те јем та ко ђе су ауто мат ски от па ли. 
Ме ђу њи ма би ли су и Ис точ ни па три јар си, па три јар си Ру си је и Ср би је, и 
уоп ште Пра во слав на Цр ква у це ли ни! Та да би се мо ра ло за кљу чи ти, пре ма 
стро гим ма те јев ским схва та њи ма, да је Цр ква Хри сто ва пре ста ла да по сто ји 
1920! На рав но, Ма те јев ци не из во де та кав за кљу чак из сво јих прет по став ки. 
Сто га се њи хо ва ар гу мен та ци ја мо ра сма тра ти за не до след ну. Тра гич но је 
то што грч ки ста ро ка лен дар ци све до да на шњег да на оста ју по де ље ни око 
овог про бле ма.

Про го ни у Грч кој и на Ки пру
У сва ком слу ча ју, но во ка лен дар ци уоп ште ни су пра ви ли раз ли ку из ме ђу 

„Хри зо сто мо ва ца” („Фло ри на ца”) и „Ма те је ва ца” у сво јој те жњи да ис ко ре не 
Истин ску Пра во слав ну Цр кву. Та ко је на стра ни „Хри зо сто мо ва ца” епи скоп 
Гер ман Ки клад ски умро у за тво ру 1951. го ди не. А на стра ни „Ма те је ва ца” 
игу ма ни ја Ми ри јам је пре тр пе ла му че ње у за тво ру Аве ров у Ати ни, пре но 
што се упо ко ји ла 8. но вем бра 1954.

Упра во то за јед ни ца у про го ње но сти због Цр кве ног Пре да ња пред ста вља 
нај ја чи ар гу мент, по сле ка нон ских, за тврд њу да су се обе гру пе при че шћи ва ле 
истин ским Те лом и Кр вљу Хри сто вом. Ка да су га упи та ли ко јој гру пи он при-
па да, је ро мо нах Је ро ним Егин ски је од го во рио: „Ја сам са свим гру па ма!”645 И 
ми се усу ђу је мо да прет по ста ви мо да је Хри стос Го спод био са обе ма гру па ма 
Истин ски Пра во слав них.

Об но ва про го на про тив Истин ске Цр кве по ста ла је очи глед но не ми нов-
на 1949. го ди не, ка да је, ка ко пи ше је ро мо нах (са да епи скоп) Ам вро си је, „др-
жав на цр ква на сте пен сво га пред сто ја те ља уз ве ла ар хи е пи ско па Спи ри до на, 
ко ји се по ка зао као нај же шћи го ни тељ ста ро ка лен да ра ца. Не по сред но по сле 
из бо ра он је од сво јих епи ско па за тра жио да му до ста ве де таљ не по дат ке о 
ста ро ка лен дар ском све штен ству, па ро хи ја ма и ма на сти ри ма на те ри то ри ја ма 
њи хо вих епар хи ја. Бо го слов ским шко ла ма би ло је за бра ње но да убу ду ће при-
ма ју сту ден те-ста ро ка лен дар це (овај указ још увек је на сна зи, док се при јем 
је ре ти ка раз ли чи тих кон фе си ја не за бра њу је). Ко нач но, 3. ја ну а ра 1951, на 
зах тев све ште ног Си но да др жав не цр кве, Са вет ми ни ста ра је из дао сле де ћи 
де крет: „…од лу че но је да се: 1) ста ро ка лен дар ско све штен ство, ко је не ма 
ка нон ско ру ко по ло же ње од ка нон ских епи ско па на ше Пра во слав не Цр кве, 
645 Botsas, op.  c it .
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и ко је но си све ште нич ку оде жду, има ли ши ти исте; 2) мо на хе и мо на хи ње 
ко ји сле де ста ри ка лен дар ухап си ти и за тво ри ти у ма на сти ре, а оне ко ји не-
ка нон ски но се мо на шку оде ћу ли ши ти исте и пре да ти су ду; 3) хра мо ви, ко је 
су не ле гал но пре у зе ли ста ро ка лен дар ци, тре ба да бу ду вра ће ни зва нич ној 
Цр кви, исто као и ма на сти ри, ко је они др же не за ко ни то и без ва ља ног осно-
ва; 4) из вр ше ње го ре на ве де ног по ве ра ва се Ми ни стар стви ма јав ног ре да, 
прав де, ре ли ги је и обра зо ва ња”.

Овај план од мах је спро ве ден у де ло. За крат ко вре ме по друм ар хи е пи ско-
пи је у Ати ни био је пун све ште не оде ће истин ски пра во слав ног све штен ства, 
ко је су ту до во ди ли, бри ја ли и ши ша ли, че сто ту кли, и за тим из ба ци ва ли на 
ули цу у ци вил ном оде лу; та ко је би ло по чи та вој Грч кој. Мно ги све ште ни ци 
су тој про це ду ри под вр га ва ни ви ше пу та, док су дру ге хап си ли и сла ли у про-
гон ство. Је дан ста ри ји све ште ник, отац Пла тон, био је на смрт пре ту чен од 
стра не по ли ци је у Па три, а за тим је тај но са хра њен у по љу, да би зло чин био 
скри вен. Све ста ро ка лен дар ске цр кве у Ати ни би ле су за пе ча ће не и од у зе ти 
су им све ште ни са су ди, док је не ко ли ко цр ка ва у уну тра шњо сти Грч ке чак и 
оскр на вље но. Уско ро ни је дан истин ски пра во слав ни све ште ник ни је мо гао 
сло бод но да се кре ће; тих без бо жних на па да ни су би ли по ште ђе ни чак ни 
мо на си и мо на хи ње. Пр ва жр тва био је епи скоп Гер ман Ки клад ски, ко ји је 
умро у нај ве ћим бо ло ви ма у кућ ном при тво ру 24. мар та 1951, и био са хра-
њен од стра не вер них. По лич ној на ред би ар хи е пи ско па Спи ри до на ни је им 
до пу ште но да ње го во те ло до не су у цр кву, ни ти је ијед ном све ште ном ли цу 
до зво ље но да при су ству је са хра ни. Мно ги су чак би ли ухап ше ни на гро бљу. 
Уско ро је и си ро ти ште истин ских пра во слав них хри шћа на би ло пре у зе то од 
стра не др жав не цр кве. На жа лост, ов де не ма до вољ но ме ста да би смо опи са ли 
хе рој ску бор бу ста ро ка лен да ра ца у то до ба, де мон стра ци је хи ља да љу ди на 
атин ским тр го ви ма, ка та комб на бо го слу же ња и све дру го што пред ста вља 
сла ву Истин ске Пра во слав не Цр кве Грч ке.

Осам де се тјед но го ди шњи ми тро по лит Хри зо стом био је ухап шен у фе-
бру а ру 1951. го ди не и на кон ви ше по ку ша ја да га при си ле да про ме ни сво је 
по гле де, прог нан је у ма на стир Све тог Јо ва на на Ле зво су, ко ји се на ла зи на 
уда ље ној и 800 ме та ра ви со кој ли ти ци, где је остао ду же од го ди ну да на. Мо-
на си су се пре ма ње му по на ша ли са са ми ло шћу, али усло ви су би ли ису ви ше 
те шки за ста рог и сла бог чо ве ка. Ипак, ми тро по лит је стал но из ра жа вао сво ју 
ра дост за то што се удо сто јио да по стра да за ве ру и за до вољ ство због чвр стог 
др жа ња вер них пред го ње њем. То те шко вре ме да ло нам је ја сан до каз ње го ве 
све то сти: по ли ца јац чи ја је ду жност би ла да га чу ва, за ви рио је јед но ве че у 
ње го ву ке ли ју и сав за пре па шћен угле дао ми тро по ли та ка ко сто ји на мо ли тви 
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са по диг ну тим ру ка ма, окру жен бли ста вом не бе ском све тло шћу. Стра жар 
се ба цио пред ње го ве но ге мо ле ћи га за опро штај, да би по том по стао јед но 
од ње го вих нај о да ни јих ду хов них че да.  

На Стра сну сед ми цу 1952. го ди не мо гле су се ви де ти стра шне сце не без-
бо жно сти чи ње не пре ма ИПЦ, али уско ро је сви ма по ста ло очи глед но да су 
го ње ња иза зва ла са мо дру штве не не ми ре и не ре де и ни су до не ли ни ка кве 
ре зул та те у по гле ду „при са је ди ње ња” вер них др жав ној цр кви, не го је пре 
би ло су прот но. На кра ју кра је ва у ју ну 1952, за хва љу ју ћи за ла га њу но вог 
пре ми је ра Пла сти ра са, ми тро по лит Хри зо стом и оста ли ар хи је ре ји би ли су 
осло бо ђе ни. По сте пе но, го ње ње је по че ло да сла би – у знат ној ме ри и за хва-
љу ју ћи стал ним про те сти ма па три јар ха Хри сти фо ра Алек сан дриј ског, ко ји је 
од са мог по чет ка по др жа вао ста ро ка лен дар це – те је та ко ко нач но до пу ште но 
функ ци о ни са ње два хра ма у Ати ни… Ипак, све до 1954. ни је  се мо гло ре ћи 
да је при ме на на сил них ме ра окон ча на и да је по ста ло мо гу ће сло бод но отва-
ра ње ра ни је за тво ре них хра мо ва”.646

На овом ме сту тре ба ло би ре ћи не ко ли ко ре чи о све ште ној бор би Истин-
ских Пра во слав них Хри шћа на на остр ву Ки пар. Го ди не 1924. ве ли ка ве ћи на 
пра во слав них на Ки пру при хва ти ла је ка лен дар ску но во та ри ју. Ипак, глав ни 
но ва тор, ар хи е пи скоп Ки рил, на са мрт ном од ру имао је ви ђе ње ан ђе ла, ко ји 
га је уве рио у то да је по чи нио коб ну гре шку…647

Цен тар от по ра ино ва ци ји био је древ ни ма на стир Ста вро ву ни, где је 
је ро мо нах Ки при јан са не ко ли ци ном сво јих уче ни ка на ста вио да се др жи 
ста рог ка лен да ра чак и на кон што је игу ман при хва тио но во та ри ју. Го ди не 
1944. упра ва ма на сти ра Ста вро ву ни прог на ла је ту ма лу гру пу истин ски пра-
во слав них ко ји су се ра се ја ли по остр ву и осно ва ли не ко ли ко пу стињ ских 
ке ли ја од ко јих су ка сни је на ста ли ма на сти ри. Го ди не 1946. го ди не епи скоп 
Ма теј је по слао пе то ри цу мо на ха на Ки пар, а не што ка сни је и свог про то син-
ђе ла, оца Ев ге ни ја Том бро са. Го ди не 1948, као што смо ви де ли, он је епи ско па 
Спи ри до на, Гр ка, по све тио за је рар ха истин ски пра во слав них на Ки пру.648

Ма на стир Га лак то тро фу са, бли зу Лар на ке, пр ви ма на стир истин ски пра-
во слав них, по диг нут је пре ма ди рект ном под сти ца ју Мај ке Бо жи је. Мо нах 

646 Hi eromon k Amb ros e,  op.  cit ., pp. 15 -18. Но во кале ндарци   ни су  дозволи ли  нијед ном ис тин ски 
пр ав ослав ном  свештенику д а саврш и опело  епи ск опа Герм ана Ки кладск ог . Али неком храб ро м свеш-
те н ик у – прем а  једном извор у, то је  био данашњи  архиеписк оп  Хризо ст ом  II  Атинск и –  пошло је  за 
ру ко м  да  п ричести испове дн ика у за тв ору. 
647  Лич на ко мун ик аци ја  са оце м  Хр из ост ом  игуман ом  манастира Гал акт отрофуса (Мле копитатељн-
ица), јан уар 198 1. 
648 „Historie de l'Eglise d es  Vrais Ch ré tiens  Or thodoxes  de  Chypre”, Foi Tran sm ise et  Sainte Tradition, 
Lavardac,  n o. 21/23, numero special  (Ф).
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Па вле са Ки пра при ча: „Ка да је ма на стир био по диг нут – на скро ман на чин, 
као и дру ги ма на сти ри истин ски пра во слав них хри шћа на, од гли не них 
ци га ла и сла ме – је дан од мо на ха-гра ди те ља, по бо жан и вр ло прост чо век, 
али 'пти ца се ли ца', раз ми шљао је о то ме да кре не не где да ље. Док се у под не 
од ма рао под не ким др ве том, ја ви ла му се, ка ко је при чао, Све све та у сла ви 
и ре кла: 'Не иди'. Он ју је упи тао: 'За што сто јиш на сун цу? Уђи у хла до ви ну'. 
Али Она му је опет ре кла: 'Оста ни и из гра ди цр кву и ке ли је за Ме не, и Ја ћу 
до не ти ов де Сво је ри зни це и жи ве ћу ов де, јер су Ме ода свуд иза гна ли но вим 
ка лен да ром'. По том је иш че зла”.649

Епи скоп Спи ри дон је на кон са мо де вет ме се ци про ве де них на Ки пру био 
ухап шен и прог нан у Грч ку од стра не Ен гле за, а по на го во ру но во ка лен да ра ца. 
Док је био у за тво ру, епи скоп Спи ри дон је по звао игу ма на Га лак то тро фу се 
Хри зо сто ма да по ђе са њим у Грч ку, ка ко би био по све ћен за епи ско па уме-
сто ње га. Но, грч ке вла сти су од би ле да му из да ју ви зу, та ко да су истин ски 
пра во слав ни на Ки пру оста ли без епи ско па све до 1957. го ди не, ка да је мо нах 
Епи фа ни је по све ћен за Епи ско па ки тиј ског. Ово по све ће ње, ме ђу тим, епи скоп 
Спи ри дон ни је при знао. То је про у зро ко ва ло рас кол у Ки пар ској цр кви, и 
игу ман Хри зо стом, ко ји је остао ве ран епи ско пу Спи ри до ну, био је сврг нут 
од стра не ма те јев ског Си но да у Грч кој. Ипак, рас кол је пре мо шћен и игу ма ну 
Хри зо сто му по чет ком осам де се тих го ди на вра ћен је чин.650

Еку ме ни зам узи ма ма ха
Ве ро ват но ни је слу чај но то што су се ова го ње ња до га ђа ла баш у вре ме 

ка да су у Грч кој гра ђан ски рат и ве ли ки по ли тич ки по тре си прет ход не де це ни-
је до ве де ни до кра ја. Осло бо див ши се спољ них не при ја те ља, др жав на цр ква 
мо гла је да се окре не „уну тра шњим”. Чак и не ки од бив ших је ра ра ха-ко му-
ни ста би ли су по но во по зва ни ра ди бор бе про тив Истин ски Пра во слав них, 
као на при мер ми тро по лит Ан то ни је Елиј ски, ко ји је сту пио у пар ти ју 1944. 
и био сврг нут 1946, али је вра ћен на сво ју ка те дру по сле ам не сти је 1952.651 
Осим то га, у ме ри ја ча ња аме рич ког ути ца ја, ра стао је и при ти сак у прав цу 
еку ме ни стич ког ци ља по себ но оми ље ног код Аме ри ка на ца – ује ди ње ња 
цр ка ва. За то је ан ти е ку ме ни стич ко истин ско пра во сла вље тре ба ло да бу де 
не у тра ли са но. 
649 Mo nk  Paul,  „I  Pa na gia eis tin Kypr on”, Agios Agathangelos E sphigmen it es , 125 ,  May-J une, 19 91 ,  p. 26 
 (Г ).
650 К ад а ј е нек ол ико г одина  на ко н  упокојењ а  игу мана Хризостом а  његово  те ло ексху мир ан о,  
устано вљ е но  је да  је до некле нетљен о. 
651 Metropolitan Calliop ius , Saint Jose ph  de Desph in a,  op. cit.,  p . 70, фус но т а 17.
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Од вре ме на зва нич ног при хва та ња еку ме ни зма 1920. го ди не, па до 
Ам стер дам ског кон гре са Свет ског Са ве та цр ка ва 1948, Ва се љен ска па три јар-
ши ја је уче ство ва ла на не ко ли ко еку ме ни стич ких кон фе рен ци ја за јед но са 
про те стан ти ма. А. В. Сол да тов је пра тио омек ша ва ње по зи ци је пра во слав-
них то ком тих го ди на: „На Кон фе рен ци ји (о ве ри и по рет ку) у Же не ви 1920. 
го ди не пре о вла дао је дух крај њег про те стант ског ли бе ра ли зма. До шло је 
до тле да ка да је пра во слав ни ми тро по лит Сте фан Со фиј ски у сво ме из ла га-
њу из ја вио да је 'Цр ква са мо та мо где је рар хи ја има апо стол ско пре јем ство, 
а где та кве је рар хи је не ма – та мо су ре ли ги о зне за јед ни це' – ве ћи на де ле га та 
на кон фе рен ци ји у знак про те ста на пу сти ла је са лу. На сле де ћој Кон фе рен-
ци ји о ве ри и по рет ку (у Ло за ни) 1927. го ди не по бе ди ло је опет екс трем но 
ле во кри ло про те стан ти зма. Пра во слав на де ле га ци ја је на тој кон фе рен ци ји 
осе ти ла пси хо ло шки при ти сак па је би ла при си ље на да из да сле де ћу де кла-
ра ци ју: 'у скла ду са по гле ди ма Пра во слав не Цр кве, не до пу сти ви су би ло 
ка кви ком про ми си у ве зи са ве ро и спо ве да њем и ре ли ги о зним убе ђе њи ма. 
Ни ко од пра во слав них не мо же се на да ти да по нов но сје ди ње ње, за сно ва но 
на спор ним фор му ла ма, мо же да бу де чвр сто и по зи тив но… Пра во слав на 
Цр ква сма тра да би ло ка кво је дин ство тре ба да бу де за сно ва но ис кљу чи во 
на ве ро у че њу и ис по ве да њу древ не не раз де ље не Цр кве, на се дам Ва се љен-
ских са бо ра и на дру гим од лу ка ма до не тим то ком пр вих осам ве ко ва'. Али  
број ни ис ту пи пра во слав них ко ји су об ја шња ва ли уче ње Цр кве о цр кве ном 
је дин ству из гле да да су са мо по ја ча ли не схва та ње то га уче ња или од би ја ње да 
се оно схва ти од стра не про те стант ских ли де ра еку ме ни зма. Ову тен ден ци ју 
про те стан ти су све сно по др жа ва ли на кон фе рен ци ја ма 1937. го ди не у Окс-
фор ду и Един бур гу. Су ми ра ју ћи ре зул та те тог 'ди ја ло га' с по чет ка два де се тог 
ве ка отац Ми тро фан Зно ско-Бо ров ски при ме ћу је: 'Пра во слав ни де ле га ти у 
Един бур гу би ли су при ну ђе ни да са ту гом при хва те по сто ја ње су штин ских и 
не по мир љи вих раз ли ка у по гле ду мно гих пи та ња ве ре из ме ђу пра во слав ног 
Ис то ка и про те стант ског За па да'.

По сле Дру гог свет ског ра та ство рен је Свет ски Са вет цр ка ва. Нео п ход но 
је да се ис так не да су по кре те 'Ве ра и по ре дак' и 'Хри шћан ски са вет за жи вот 
и рад' њи хо ви ор га ни за то ри сма тра ли за при прем не ко ра ке у тра га њу за 
мо гу ћим на чи ни ма ин те гра ци је 'хри шћан ског све та'. Свет ски Са вет цр ка ва 
прин ци пи јел но се раз ли ко вао од њих. Он је пр ви у исто ри ји сту пио на пут 
'прак тич ног еку ме ни зма', из ја вив ши да пред ста вља за че так но вог ти па ва се-
љен ске цр кве. Пр ва, да та ко ка же мо осни вач ка кон фе рен ци ја ССЦ у Ам стер-
да му за свој мо то иза бра ла је ре чи: 'Људ ски не ред и Бо жан ски до мо строј'. 
На њој су, ка ко при ме ћу је ар хи е пи скоп Ви та ли је, 'би ли уло же ни сви на по ри 
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ка ко би се раз ру ши ло уче ње о Јед ној, Истин ској, Све тој, Са бор ној и Апо стол-
ској Цр кви'. Во де ћи бо го слов ски умо ви про те стант ског све та са чи ни ли су 
за Ам стер дам ску кон фе рен ци ју се ри ју ре фе ра та у ко ји ма су са на ро чи том 
ја сно шћу по ка за ли сву ду би ну дог мат ске и бо го слов ске дез ин те гра ци је про-
те стант ске ве ре и по себ но  екли си о ло ги је. За кљу чак ре фе ра та Гу ста ва Оле на 
по стао је основ ни и је дин стве ни дог мат но во ство ре не ор га ни за ци је: 'Цр ква 
је на из ве стан на чин син те за свих цр ка ва'. Дру ги го вор ник, Кла ренс Крејг, 
ма ло је про ду био ар гу мен те свог ко ле ге по мо ћу пред ло же не ва ри јан те пре-
во да ре чи 'ка то ли чан ска' (или 'са бор на' у сло вен ском пре во ду сим во ла ве ре) 
као 'ин те грал на'. Али за нас је на ро чи то ин те ре сант но из ла га ње ко је је на тој 
кон фе рен ци ји имао по зна ти бо го слов и цр кве ни исто ри чар, пра во слав ни 
све ште ник (Ва се љен ске па три јар ши је) о. Ге ор ги је Фло ров ски. При ме тив ши 
да су 'Би бли ја, дог ма ти, ка ти хи зис, цр кве на ди сци пли на, Ли тур ги ја, про по-
вед и Све те Тај не по ста ли му зеј ски екс по на ти', отац Ге ор ги је је за кљу чио 
да  је 'је ди но спа се ње у де лу пре по ро да Цр кве – у еку ме ни стич ком по кре ту'. 
Он је твр дио да 'Цр ква још ни је де фи ни са ла са му се бе, ни је из ра ди ла сво ју 
школ ску бо го слов ску де фи ни ци ју, не ма соп стве ну де фи ни ци ју, још ни је пре-
по зна ла са му се бе'”.652

Кан ди дат за при јем у ССЦ мо ра да за до во љи сле де ће кри те ри ју ме ка ко 
би био при мљен у члан ство:

а) Цр ква тре ба да бу де у ста њу да од лу ку о при ја вљи ва њу за члан ство 
до не се без до би ја ња до пу ште ња би ло ког дру гог те ла или осо бе.

б) Цр ква тре ба да до не се до каз о трај ном не за ви сном жи во ту и ор га ни-
за ци ји.

ц) Цр ква тре ба да при зна је су штин ску не за ви сност цр ка ва, по го то во оних 
исте ве ро и спо ве сти и да прак ти ку је кон струк тив не еку ме ни стич ке од но се са 
дру гим цр ква ма у сво јој зе мљи или ре ги о ну. То ће нор мал но под ра зу ме ва ти да 
је цр ква члан на ци о нал ног са ве та цр ка ва или слич ног те ла, као и ре ги о нал не 
еку ме ни стич ке ор га ни за ци је (Пра ви ла Свет ског Са ве та цр ка ва).

„Основ” на ко ји се ов де алу ди ра је члан 1. Ста ту та ССЦ ко ји гла си: 
„Свет ски Са вет Цр ка ва је дру штво цр ка ва ко је ис по ве да ју Го спо да Ису са 
Хри ста као Бо га и Спа си те ља пре ма Све том Пи сму и сто га же ле да за јед нич-
ки ис пу не сво је при зва ње на сла ву јед но га Бо га, Оца и Си на и Све то га Ду ха”. 
Ста тут та ко ђе из ја вљу је да је глав на свр ха дру штва цр ка ва у Свет ском Са ве ту 
цр ка ва да јед на дру гу по зо ву на „ви дљи во је дин ство у јед ној ве ри и јед ној 
ев ха ри стиј ској за јед ни ци, из ра же ној кроз бо го слу же ње и за јед нич ки жи вот 

652 Soldatov, „Pravoslavie i Ekumen izm”, Mirian in , July-August, 1992, p .  8  (Р).
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у Хри сту, кроз све до че ње и слу же ње све ту, и ра ди на пре до ва ња пре ма то ме 
је дин ству ка ко би свет мо гао да ве ру је”.

Да ље, пре ма Одељ ку 2. Пра ви ла ССЦ, под на сло вом „Оба ве зе члан-
ства”, „Члан ство у ССЦ под ра зу ме ва вер ност Основ ним на че ли ма Са ве та, 
при ја тељ ство у Са ве ту, уче ство ва ње у жи во ту и ра ду Са ве та и укљу чи ва ње 
у еку ме ни стич ки по крет као са став ни део ми си је цр кве”.

При хва та њем ових усло ва пра во слав не цр кве ко је су ушле у ССЦ ја сно су 
при хва ти ле про те стант ску екли си о ло ги ју. Ипак, сна га Истин ске Пра во слав не 
Цр кве спре ча ва ла је зва нич не грч ке цр кве да не оду још да ље у прав цу еку ме-
ни зма, из стра ха да ће их мно ги кон зер ва тив ни но во ка лен дар ци на пу сти ти 
и при дру жи ти се ста ро ка лен дар ци ма.

Осим то га, на са бо ру у Мо скви 1948. го ди не, ко ме су при су ство ва ле све 
ауто ке фал не Цр кве из у зев Кон стан ти но пољ ске, еку ме ни зам је био осу ђен 
као ин три га ко ју су ско ва ли Ва ти кан и ан гло а ме рич ки им пе ри ја ли сти. Иако 
ово те шко да је би ло ва ља но бо го слов ско обра зло же ње за не у че ство ва ње у 
еку ме ни стич ком по кре ту, ипак, оно је би ло до вољ но да тај по крет при вре-
ме но бло ки ра, та ко да је Кон стан ти но пољ пред ста вљао је ди ну Пра во слав ну 
ју рис дик ци ју при сут ну са не ко ли ко чла но ва на Ам стер дам ској кон фе рен ци ји 
ССЦ.653

Ме ђу тим, од 1949. го ди не опа сност од ко му ни зма је по пу сти ла и Грч ка 
се вра ти ла у сфе ру за пад ног ути ца ја. За др жав ну цр кву то је био по го дан 
тре ну так да пре у зме ини ци ја ти ву – али са мо ако је сло бод на од на па да са 
стра не истин ски пра во слав них. За то је би ло зна чај но да бу де иза бран го ни тељ 
ар хи е пи скоп Спи ри дон, ко ме је би ло по ве ре но да укло ни глав ну пре пре ку 
на пу ту да љег раз вит ка еку ме ни зма у за пад ном све ту.

У то вре ме глав ни бо го слов ски то ко ви кре та ли су, као и два де се тих го ди на, 
из Кон стан ти но по ља. Го ди не 1949. лич ним ави о ном пред сед ни ка Тру ма на у 
Кон стан ти но пољ је до пу то вао но ви Ме ле ти је Ме так са кис – бив ши ар хи е пи скоп 
Се вер не и Ју жне Аме ри ке Ати на го ра, ко га је 1919. го ди не сам Ме так са кис по ста-
вио за се кре та ра све тог Си но да Грч ке Цр кве.654 Иро ни јом суд би не Ати на го ра 
је био бив ше ду хов но че до ми тро по ли та Хри зо сто ма Фло рин ског, та ко да су 
во ђе су прот ста вље них стра на у цр кве ној бор би по чет ком пе де се тих би ли, као 
Да вид и Аве са лом, је дан све ти отац и ње гов син от пад ник.

Па три јарх Мак сим је био при ну ђен да се по ву че у пен зи ју под из го во ром 
мен тал не бо ле сти, а ње го во ме сто за у зео је ма сон 33. сте пе на Ати на го ра. У 

653 M acris, Th e Orthodox Church an d the  E cumenical Movemen t, op. cit., pp. 12-14. Види тако ђе : F r. Gleb 
Yakunin, op. cit., pp. 195-197.
654 P ravoslav ie ili Smert', N 1, 1997,  p .  6 (Р).
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бе се ди при ли ком усто ли че ња он је да ле ко пре ко ра чио чак и гра ни це без бо-
жне ма сон ске окру жне по сла ни це из 1920, про гла сив ши дог мат о „пан ре ли-
ги ји”, ре чи ма: „Ми смо у за блу ди и гре ши мо ако ми сли мо да је пра во слав на 
ве ра си шла са не бе са и да су дру га уче ња (тј. ре ли ги је) не до стој на. Три ста 
ми ли о на љу ди иза бра ли су му ха ме дан ство као пут ка Бо гу, а дру ге сто ти не 
ми ли о на су про те стан ти, ка то ли ци и бу ди сти. Циљ сва ке ре ли ги је је да чо-
ве ка учи ни бо љим”.655

Ово по ра зно од ступ ни штво од пра во слав не ве ре је два да је иза зва ло 
ма кар и слаб про тест од стра не ауто ке фал них Пра во слав них Цр ка ва…

Ми тро по лит Хри зо стом Фло рин ски
У овом пе ри о ду ми тро по лит Хри зо стом је на жа лост по но во по ка зао нео-

д луч ност у од но су пре ма но во ка лен дар ци ма. Он је об ја снио да су истин ски 
пра во слав ни про гла си ли др жав ну цр кву за рас кол нич ку „ка ко би за шти ти ли 
се бе, бу ду ћи да је она (др жав на цр ква) би ла пр ва ко ја би нас про гла си ла за 
рас кол ни ке”. Та ква не а де кват на од бра на по зи ци је Истин ске Пра во слав не 
Цр кве, ко ја је за пра во би ла за сно ва на  на мно го чвр шћим ка нон ским те ме-
љи ма, по ко ле ба ла је од луч ност тро ји це епи ско па, и 6. но вем бра 1952. они су 
се по ву кли са сво јих ар хи је реј ских ду жно сти „до ко нач ног ре ше ња ка лен дар-
ског пи та ња од стра не Све пра во слав ног Са бо ра”. Ми тро по лит Хри зо стом је 
сво ју остав ку од мах по ву као; али епи ско пи Хри сто фор и По ли карп оста ли 
су обич ни чла но ви Истин ски Пра во слав не Цр кве све до фе бру а ра 1954. Та да 
су се се вра ти ли у др жав ну цр кву где су при мље ни као епи ско пи.656

„Као ре зул тат то га, Хри зо стом Фло рин ски је остао сам на че лу нај ве ће 
гру па ци је истин ски пра во слав них све до сво је смр ти. Ну ђе но му је не ко ли ко 
кан ди да та за епи ско пе. Епи скоп Ни ко лај (Ве ли ми ро вић) из Срп ске Цр кве, 
ко ји је у то вре ме жи вео у Сје ди ње ним Др жа ва ма, по ну дио је да му по мог не 
у по све ће њу но вих епи ско па. Ипак, иако је мо гао то да учи ни, ми тро по лит 
Хри зо стом је од био да по све ти би ло ког кан ди да та. Од го ва ра ју ћи на мол бе 
па стве за епи ско пи ма, он их је упу тио на до го вор са епи ско пи ма ко је је по-
све тио Ма теј и да то не ка ко уре де у скла ду са ка но ни ма”.657

655 Часо пис  Khronos (20 м ар т,  1949) и   Or thodoxos   Ty po s (деце мб ар, 1968), цитирано у: Hieromonk 
Th eod oretus,  Pa laion  k ai N eon, op. cit., p. 21.
656 Syn tomos  I storiki P er igr aphi, o p. cit .,  pp. 29-3 1.  В иди так ођ е  (са матејевске тачке гледишта) Apant iti-
ki  P ragmate ia , op. cit., pp.  37-45.
657 Holy T ra nsfi guration Monastery, Th e S tru ggle  agains t Ecume nism, op. cit., pp. 73 -74. По ст оје не к е 
сумњ е  у вези  са ти м да ли је епис коп Никол ај  заист а  п онудио  своју  помоћ  у  о во ј  ствари. По ми шљењу  
Јоак им а В ерца (ли ч на  комуни кац ија), то је врло мало вероват но .
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„Упо ко је ње ми тро по ли та, на пра зник Ро жде ства Пре све те Бо го ро ди це, 8. 
сеп тем бра 1955. го ди не (по ста ром ка лен да ру), до пу шта нам да по но во ви ди мо 
сјај ње го ве све то сти, иза за ве се ве ли ке скром но сти и по ву че но сти ко ја му је 
увек би ла свој стве на, чак и у кон так ту са нај бли жим са рад ни ци ма. Пред ви ђа ју-
ћи сво је упо ко је ње, ар хи је реј је у на ве чер је пра зни ка по звао сво га ду хов ни ка, 
све то гор ског ар хи ман дри та Јо ва на, ко ји је при мио ње го ву ис по вест за чи тав 
жи вот, ко ја је по тра ја ла чи тав сат. Вра тив ши се ку ћи те ве че ри, за по ве дио је 
ке леј ни ку да пре сву че ње го ву по сте љу но вом бе лом по сте љи ном. Ују тро су га 
за те кли ка ко ле жи на њој са ру ка ма скр ште ним на гру ди ма, по чи нуо у Го спо ду, 
без ика квих зна ко ва бо ле сти. Ње гов те ста мент је по ка зао да ни је имао ни ка-
квог нов ца ни ти дру ге имо ви не ко ју би тре ба ло по де ли ти. На ње го ву са хра ну 
у храм Пре о бра же ња Го спод њег у Кип се ли (Ати на) до шле су де се ти не хи ља да 
вер них ка ко би се по след њи пут по кло ни ли те лу сво га пр во је рар ха, ко ји је за 
вре ме опе ла, пре ма ви зан тиј ској тра ди ци ји, се део на тро ну у сре ди ни цр кве. 
По окон ча њу слу жбе по ли ци ја је мо ра ла да на си лу укла ња на род ка ко би те ло 
мо гло да бу де од не то до ме ста по гре бе ња – жен ског Ус пен ског ма на сти ра на 
го ри Пар ни та. До го ди ло се да су за вре ме ње го вог ис пра ћа ја на ме сто по ко ја 
зво на ту жно зво ни ла ши ром Грч ке (но во ка лен дар ски си нод је то на ре дио у 
знак жа ло сти по во дом не дав них ан ти грч ких те ро ри стич ких ака та у Кон стан ти-
но по љу). Ка да су по ис те ку шест го ди на, сход но грч ком оби ча ју, ко сти ми тро-
по ли та би ле екс ху ми ра не, ис пу шта ле су бла го у ха ни је ко ји је то ком не ко ли ко 
да на ис пу ња ва ло чи тав ма на стир и до да нас се че сто осе ћа”.658

Не мо же се по ре ћи да је не до след ност ми тро по ли та Хри зо сто ма на не ла 
озбиљ ну ште ту Цр кви. Ипак, он ни ка да ни је сту пио у оп ште ње са но во ка-
лен дар ци ма. По сто је и дру ги до ка зи ње го ве пра во слав но сти, чак и све то сти. 
Та ко игу ма ни ја Ус пен ског ма на сти ра Јев ти ми ја пи ше: „Ка да смо са хра ни ли 
при сно па мјат ног је рар ха Хри зо сто ма, по што је био по гре бен у на шем ма на-
сти ру, чи та во ме сто ис пу ни ло се бла го у ха ни јем; зи да ри ко ји су гра ди ли те-
ме ље хра ма до шли су ода тле и упи та ли на шег стар ца: 'Оче, ка кав је то ми рис 
ко ји осе ћа мо док ра ди мо?' Он да су ви де ли ви де ли екс ху ма ци ју и схва ти ли. 
Ја сам би ла јед на од оних ко ји су уми ва ли ко сти ње го вог бла жен ства, и ру ке 
су ми ми ри са ле чи та ву ноћ. То бла го у ха ни је осе ћа ло се у на шем ма на сти ру 
че тр де сет да на.

Јед на мо на хи ња ко ја је жи ве ла у ма на сти ру се дам го ди на го во ри ла је да 
је не кр ште на… Ка да се Епи скоп фло рин ски упо ко јио, она је че тр де сет да на 
се де ла на ње го вом гро бу и мо ли ла га да про све ти стар ца ка ко би је овај кр-
стио. По том га је у сну ви де ла ка ко се ди на пре сто лу, и он јој је ре као да је 
658 Hieromonk Amb rose, o p.  c it., pp. 19 -2 0. 
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не кр ште на, те да ста рац тре ба да по гле да у све ште ном Пи да ли о ну (Књи зи 
Пра ви ла - Крм чи ји). И за и ста, они су на шли да ка да по сто ји сум ња, чо ве ка 
тре ба кр сти ти. Би ла је још јед на ту бер ку ло зна де вој ка ко ја је до шла и узе ла 
ма ло уља из кан ди ла са гро ба, по ма за ла њи ме гру ди и оздра ви ла.”659

Ако се тра жи кра так при каз не су гла си ца ме ђу ар хи је ре ји ма у том пе ри-
о ду исто ри је грч ког ста ро ка лен дар ског по кре та, ми не мо же мо да учи ни мо 
ни шта бо ље, не го да се обра ти мо ре чи ма све то гор ског стар ца Да ма ски на, 
ко ји је два де се тих го ди на де лио ке ли ју са епи ско пом Ма те јем, али се 1982. 
при дру жио „Хри зо сто мов ци ма” („Фло рин ци ма”): „Тро ји ца при сно па мјат них 
је ра ра ха – Хри зо стом Фло рин ски, Гер ман Ки клад ски и Ма теј Бре стен ски – бо-
ри ли су се за отач ка пре да ња. Али као љу ди, ко ји но се те ло и жи ве у све ту, 
они су у овом жи во ту па да ли у за блу де. Ипак, сва тро ји ца су жи вот окон ча ли 
у до бром ис по ве да њу и оти шли су у по ка ја њу. И ако не ко хо ће да пред ста ви 
јед ног или дру гог од ове тро ји це бес пре кор ним, па твр ди да се је ди но он др-
жао исти не без ика квих скре та ња – та кав чо век, по ре чи ма бо жан стве ног 
Зла то у ста, је сте за блу де ли ру га тељ, пре ва рант и ни ски об ма њи вач. Та кав је 
зато што хва ли све – јед на ко и до бро и ло ше”.

Свет ски Са вет цр ка ва
Све до кра ја пе де се тих, без об зи ра на де лат ност та квих рев но сних еку ме-

ни ста ка кви су би ли па три јар си Ме ле ти је и Ати на го ра, уче шће Пра во слав них 
Цр ка ва у еку ме ни стич ком по кре ту би ло је нео д луч но и на тег ну то. 

Раз ло зи за то су очи глед ни. „Пра во сла вље” зна чи „пра ва ве ра” или „ис-
прав но сла вље ње”, што под ра зу ме ва да све оста ле ве ре са др же ве ће или ма ње 
при ме се за блу да. И не са мо то – ге но цид ко ји су пре тр пе ли пра во слав ни Ср би 
од ру ку ри мо ка то ли ка, спре ча вао је све до кра ја ше зде се тих го ди на Срп ску 
Цр кву да чи та вим ср цем узме уче шћа у еку ме ни стич ком по кре ту (ма да је 
оста ја ла у оп ште њу са пра во слав ним еку ме ни сти ма). Сли чан страх, да ће би ти 
уни ште на од стра не ри мо ка то ли ка и про те ста на та, има ла је и Је ру са лим ска 
па три јар ши ја. Али оста ле Пра во слав не Цр кве су од кра ја пе де се тих по че ле 
да се од ри чу сво је уз др жа но сти. Њи ма се учи ни ло – по гре шно, као што ће мо 
ви де ти – да мо гу у сво јим не дри ма да др же огањ је ре си, а да се не опе ку.

Пре то га, иако је про те стант ска екли си о ло ги ја ССЦ ко ја је од свих уче сни-
ка зах те ва ла ме ђу соб но при зна ва ње у свој ству рав но прав них чла но ва Цр кве 
би ла ја сно од ре ђе на већ у Ам стер да му (1948) у го ре на ве де ним пра ви ли ма 
ССЦ, пра во слав ни су по ку ша ли да за се бе за др же пра во да не мо ра ју да је 
659 Karamitsos, O Synkhronos Omol ogites tis O rt hodoxias, op. cit., pp .  73 -74.
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при хва те. Та ко је у окру жној по сла ни ци из да тој 1952. па три јарх Ати на го ра 
из ра зио при лич но твр ду ли ни ју ко ја огра ни ча ва уче шће пра во слав них у ССЦ 
– ли ни ју ко ју је ка сни је и сам не ка жње но пре сту пио, али ко ја је слу жи ла за 
уми ре ње са ве сти кон зер ва тив ни јих пра во слав них.660 И на дру гој Ге не рал ној 
асам бле ји у Еван сто ну (1954) пра во слав ни де ле га ти су из ја ви ли: „Ми смо 
оба ве зни да из ра зи мо на ше ду бо ко убе ђе ње да је све та Пра во слав на Цр ква 
је ди на са чу ва ла у пу но ћи и не по вре ђе но сти ве ру ко ја је јед ном пре да та све-
ти ма”.661 Да ље, на кон фе рен ци ји „Ве ра и по ре дак” у Обер ли ну (1957), где је 
цен трал на те ма би ла „Је дин ство ко је тра жи мо”, пра во слав ни су из ја ви ли: 
„Је дин ство ко је тра жи мо, за нас је сте је дин ство ко је нам је да то, ко је ни ка да 
ни је би ло из гу бље но и, као Бо жан ски дар и су штин ско обе леж је хри шћан ског 
по сто ја ња, ни је мо гло би ти из гу бље но… За нас, то је дин ство је ова пло ће но 
у Пра во слав ној Цр кви”.662

Ипак, са ра зних стра на вр шен је при ти сак у прав цу „по зи тив ни је” са-
рад ње пра во слав них. Пр во, ка то ли ци, ко ји ни су би ли пред ста вље ни у ССЦ, 
об ја ви ли су са зи ва ње Дру гог Ва ти кан ског кон ци ла, а ре зул тат то га би ли су 
не фор мал ни кон так ти до ко јих је до шло из ме ђу пра во слав них и ка то ли ка.663 
Ва ти кан II - ка ко су по че ли да на зи ва ју Дру ги ва ти кан ски кон цил – тре ба ло је 
да у за пад ном све ту ши ро ко отво ри вра та та квом еку ме ни зму ко ји би про гу-
тао и пра во слав не и про те стан те, за о би ла зе ћи пи та ња ко ја се ти чу стрикт но 
ме ђу хри шан ског ује ди ње ња.

Та ко Ма ла хи ја Мар тин пи ше: „Још пре кра ја че твр те и по след ње се си-
је Ва ти ка на II, под пред се да ва њем па пе Па вла VI, на след ни ка па пе Јо ва на, 
не ки би ску пи и ва ти кан ски слу жбе ни ци већ су при хва ти ли пот пу но но во 
схва та ње иде је еку ме ни зма. Моћ ни кар ди нал Беа, на при мер, ко ји је био во-
де ћа лич ност са бо ра и бли зак са вет ник Па вла VI, као и сво је вре ме но па пе 
Јо ва на, сма тра се за пред вод ни ка у оно ме што је тре ба ло да по ста не ни шта 
ма ње не го еку ме ни стич ка ре во лу ци ја. Кар ди нал је ор га ни зо вао 'Еку мен ске 
су сре те' на ко ји ма су уче ство ва ли не са мо ка то ли ци и про те стан ти, као што 
је би ло уоби ча је но, не го та ко ђе и је вре ји и му сли ма ни. Вре ме ном, као ло гич-
ки на ста вак то га, бу ди сти, шин то и сти, ани ми сти и ма са дру гих не хри шћан-
ских, па чак и не ре ли ги о зних гру па тре ба ло је да про на ђе сво је ме сто у та ко 
не срећ но али ши ро ко де фи ни са ном но вом еку ме ни зму”.664

660 M acris, Th e Orthodox  Church and the Ecumenical M ovement, pp. 8-9.
661 Macris,  op. cit., p. 10.
662 Macris, op.  cit., p. 11.
663 Macris, op. cit., pp. 19- 22.
664 Mart in, Th e Keys of this Blood, N ew York: Simon & Schuster,  1990, p p. 258-59.
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Као дру го, про те стан ти су по че ли да вр ше ди рек тан при ти сак на пра во-
слав не. Та ко је 1955. го ди не Рад ни ко ми тет за ве ру и по ре дак ССЦ пред ло жио 
је пра во слав ни ма кон сул та ци је, ко је су за ко на чан циљ има ле, ка ко се из ра зио 
др М. Спин ка, „у не ко бу ду ће вре ме, у вре ме жељ но иш че ки ва ног ду хов ног 
'Ве ли ког Ота па ња', ка да те за јед ни це у по кај ном и скру ше ном рас по ло же њу 
ду ха про ми сле о ово ме, мо жда би мо гле да нам се при дру же”!665 Дру гим ре-
чи ма, тре ба ло је да се пра во слав ни по ка ју због сво га Пра во сла вља и убе ђе ња 
да Пра во слав на Цр ква пред ста вља Цр кву, ка ко би по ста ли до стој ни да уђу у 
но ву псе у до цр кву за јед но са про те стан ти ма!

Пред ло же не кон сул та ци је одр жа не су у Ки фи си ји по ред Ати не 1959. 
На њи ма је уче ство вао и со вјет ски ми тро по лит Ни ко лај (Кру тиц ки), што је 
по ка зи ва ло да су ко му ни сти про ме ни ли сво је ми шље ње о еку ме ни стич ком 
по кре ту и за кљу чи ли да ће уче шће Ру ске Цр кве у ње му би ти од ко ри сти 
ко му ни зму.

Ова про ме на ми шље ња де ли мич но је би ла про у зро ко ва на чи ње ни цом да 
је, као што се жа лио во де ћи пра во слав ни еку ме ни ста о. Ге ор ги је Фло ров ски, 
од вре ме на Еван стон ске кон фе рен ци је до го дио про гре сив ни идеј ни пре врат 
од „Ре да и по рет ка” до „Жи во та и ра да”.666 Јер од два прав ца еку ме ни стич ких 
ак тив но сти ко ји су по сто ја ли пре ра та – раз ма тра ње дог мат ских раз ли ка из-
ме ђу хри шћа на, и „пи та ња све та и ње го вих про бле ма” – овај дру ги по стао је 
до ми нан тан. А он је, на рав но, био од ве ли ког ин те ре са за ко му ни сте.

Дру га про ме на до ко је је до шло, би ло је не за до вољ ство не ких пра во слав-
них де ле га та прак сом из да ва ња одво је них са оп ште ња на еку ме ни стич ким 
ску по ви ма, у ко ји ма пра во слав ни из ла жу сво је ста во ве не по ду дар не са ста-
во ви ма про те стант ске ве ћи не. Ка ко ка же о. Ге ор ги је, аме рич ки про те стан ти 
ни су би ли са ми у тра га њу за за јед нич ким еле мен ти ма уну тар ССЦ, и у од ба-
ци ва њу пи та ња ко ја иза зи ва ју по де ле. Би ло је та ко ђе ува же них пра во слав них 
во ђа ко ји су по кле кли пред ду хом при ла го ђа ва ња. За пра во, са ру ске стра не 
ту је био ко рен за да ље збли жа ва ње. Ка ко је ре као о. Алек сан дар Шме ман 
о раз во ју ру ског бо го сло вља у еми гра ци ји, два де се тих и три де се тих го ди на 
по ја ви ла су се „два раз ли чи та при сту па сва кој по ја ви у еку ме ни стич ком 
по кре ту и при ро ди уче шћа пра во слав них у ње му. Са јед не стра не има мо 
бо го сло ве ко ји су твр ди ли да еку ме ни стич ки по крет као су штин ски но ва 
по ја ва у хри шћан ству зах те ва ду бље про ми шља ње и пре и спи ти ва ње пра во-
слав не екли си о ло ги је не го то ком 'не-еку ме ни стич ке' ере. Ту су нај и стак ну-
ти ји пред став ни ци би ли Сер ги је Бул га ков, Лео Зен дер, Ни ко лај Зер нов и 
665 M acris,  op. cit., p.  16 .
666 Andrew Blane  (e d.), Geo rg es Florovsky, Crestwood, N.Y.:  S t. Vlad imir's Seminary Press, 1993, p. 122 .
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Па вле Ев до ки мов. Овој тен ден ци ји су прот ста вље на је би ла она ко ја је, без 
по ри ца ња по тре бе за еку мен ским ди ја ло гом и бра не ћи нео п ход ност пра во-
слав ног уче шћа у еку ме ни стич ком по крет, од би ја ла сва ку мо гућ ност би ло 
ка кве екли си о ло шке ре ви зи је или при ла го ђа ва ња, и ко ја је на еку ме ни стич ки 
по крет гле да ла углав ном као на мо гућ ност пра во слав ног све до че ња За па ду. 
Ова тен ден ци ја на шла је нај чи сти ји из раз у де ли ма Фло ров ског”.667

Ру му ни се кон со ли ду ју
То ком овог пе ри о да истин ски пра во слав ни у Ру му ни ји утвр ди ли су по-

ло жај сво је Цр кве у ко му ни стич кој др жа ви. Као што смо већ ви де ли, они су 
има ли са свим ма ло све ште ни ка (је ро мо нах Гли ке ри је и два све ште ни ка ко ја 
су пре шла из др жав не цр кве) све до 1955. ка да су до би ли је рар хи ју у ли ку 
ми тро по ли та Га лак ти о на (Кор ду на). Три на е стог апри ла он је об ја вио са оп-
ште ње о свом по врат ку на ста ри ка лен дар, на кон че га је при нуд но за тво рен 
у ма на стир Св. Ка ли на Цер нич ког по ред Бу ку ре шта. Ипак, уз по моћ не ких 
мир ја на ста ро ка лен да ра ца, по бе гао је и оти шао у Мол да ви ју, где је ру ко по-
ло жио је дан број све ште ни ка и ђа ко на.668 

„У но вем бру 1955. – пи ше ми тро по лит Вла си је – ми тро по лит Га лак ти он 
је био ухап шен за јед но са је ро мо на хом Гли ке ри јем. Оца Гли ке ри ја су осу ди ли 
на 10 го ди на у кон цен тра ци о ном ло го ру, а ми тро по ли та Га лак ти о на су прог на-
ли у но во ка лен дар ски ма на стир (Кал да ру ше ни) где је био ста вљен у за твор. 
Ода тле је био отет. Мој брат – он је да нас па ро хиј ски све ште ник, отац Па вле 
– оти шао је та мо са још јед ним вер ним (Ге ор ги јем Хин ку ом). Пред ста ви ли 
су се као аген ти тај не по ли ци је и по ве ли ми тро по ли та са со бом. Ка да је два 
или три са та ка сни је па три јарх те ле фо ни рао да са зна шта ра ди ми тро по лит, 
ре кли су му да су га од ве ла два офи ци ра тај не по ли ци је. Па три јарх је ис па лио: 
'Ја ни сам по слао ни ка кве по ли цај це!' Али ми тро по лит је већ био да ле ко.

Ка да је по све тио епи ско па Евло ги ја (Ота), а по том са њим епи ско па 
Ме то ди ја, по но во је био ухап шен и по но во отет.669 На кон то га, у но ћи 17. 
но вем бра 1956, ар хи ман дрит Гли ке ри је, ко га су оте ли са при нуд ног ра да, 
био је тај но по све ћен за епи ско па. За тим су се они са кри ли у наш ма на стир, 

667 G eo rges Florovsky, op. cit., pp. 124-1 25.
668 Me tr op olitan  Cypria n, op .  ci t. ,  pp. 8-9 ; С тефан и Георгиј е Хинку,  ли чна кому ник ација, септемба р 
 1994.
669 Епископ Евлогиј е ј е посв ећен 1 955, а  у покојио  се  1978.  Он је претхо дн о провео с ед ам годин а у 
затв ор у, н акон ш то је об јавио д а  пр ипада Истинс кој  Православној Ц рк ви. Епископ Методиј е ј е  био 
по све ће н 1956 ,  а упокојио се 1 977. Сам мит роп олит Гал ак тион у по којио се 195 7.  Види: Foi Transmise et 
Sai nte  T ra dition,   79, November, 1994 , p. 15  (Ф ).
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где су сва ки дан би ва ла ру ко по ло же ња. Го ди ну да на ка сни је по но во су их 
ухап си ли…”670

На кон што је био отет из за то че ња ми тро по лит Га лак ти он се „вра тио у 
Сла ти о а ру. Био је то ли ко ис цр пљен пат ња ма ко је је пре жи вео да ни је био у 
ста њу да слу жи Бо жан ску Ли тур ги ју и упо ко јио се 1957. Ве ћи на све штен ства 
ко је је би ло ру ко по ло же но та ко ђе је ухап ше но, и ни су би ли ко нач но осло бо-
ђе ни све до ам не сти је из 1963, ка да је на власт до шао Ча у ше ску. Го ди не 1958. 
ру мун ске вла сти су на ре ди ле да сви мо на си мла ђи од 60 и мо на хи ње мла ђе 
од 55 го ди на тре ба да на пу сте сво је ма на стир, али, као и увек у та квим слу-
ча је ви ма, на ред ба је тре ба ло да бу де из да та пре ко ло кал них ми тро по ли та. 
Но во ка лен дар ски ми тро по ли ти су ис пу ни ли зах тев (уз је дан из у зе так) и 
хи ља де мо на ха и мо на хи ња на шли су се на ули ца ма, на кон мно гих го ди на 
про ве де них у ма на сти ри ма. Вла сти су ме ђу тим на и шле на ап со лут но про ти-
вље ње све тог Гли ке ри ја, ко ји је из ја вио да је сре ћан што се вра ћа у за твор, 
али да не ће из не ве ри ти оне о ко ји ма се ста ра. Вла сти су прет ход но вр ши ле 
при ти сак, на ста вље но је са уз не ми ра ва њем ма на сти ра, не ко ли ко њих на сил-
но је за тво ре но…”671

Је дан од оних ко ји су у то вре ме по стра да ли био је и отац (да нас епи скоп) 
Де мо стен (Јо ни та): „Го ди не 1957. ми тро по лит Гли ке ри је га је ру ко по ло жио 
за све ште ни ка. То ком пр вог ме се ца на кон ру ко по ло же ња отац Де мо стен је 
по шао за Бу ку решт да по мог не епи ско пу Евло ги ју, ко ји се у то вре ме скри-
вао. Та мо га је из дао је дан ста ро ка лен дар ски све ште ник и био је ухап шен. 
Вла сти су од оца Де мо сте на зах те ва ле да от кри је где је скро ви ште епи ско па, 
што је он од био.

Два де сет тре ћег ју ла 1958. о. Де мо стен је по но во ухап шен. Он је са гру-
пом по ја ца слу жио за у по ко је ну слу жбу за сво ју ро ђа ку у за тво ре ној цр кви. 
Но во ка лен дар ски све ште ник је о то ме оба ве стио вла сти, на кон че га су и он 
и пој ци ухап ше ни. Ше сто ри ца по ли ца ја ца од ве зли су оца Де мо сте на у град 
Тир гу-Му реш. По до ла ску од ве ли су га у со бу где је не ко ли ко чу ва ра ски ну ло 
ње го ву оде ћу, да би га по том оши ша ли и обри ја ли. Ње го ва за твор ска ће ли ја 
има ла је бе тон ски кре вет без по кри ва ча. Пет ме се ци су вла сти во ди ле ис тра гу 
и ис пи ти ва ле о. Де мо сте на по ку ша ва ју ћи да му про на ђу не ку кри ви цу због 
ко је би га оп ту жи ли. Пр ва рун да ис пи ти ва ња те кла је от при ли ке ова ко:

Ислед ник: Ка ква је де лат ност Гли ке ри ја у овој зе мљи? Ка кве ме ре он 
пла ни ра да пре ду зме про тив ко му ни ста?

670 Metrop oli tan Bla ise ,  op . cit.
671  „S aint Glicherie the C on fe sso r,  M etrop ol itan o f  Rom ania, 188 1-1 98 5”, дак тил ографи сани ру копис 
М анастира Св. Киприј ана и Ј уст ине, Фили, Атика, Грчка, јул 19 99.
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Отац Де мо стен: Ми тро по лит нас учи да се тру ди мо, да се мо ли мо, и да 
се пот чи ња ва мо др жав ним за ко ни ма?

Ислед ник: Где кри је те оруж је?
Отац Де мо стен: На ше оруж је – то су на ше цр кве не књи ге.
Глав ни ислед ник: За што нам не од го ва ра где је оруж је? Обе си те га!
У том тре нут ку о. Де мо стен је из гу био свест и пао на под. Ка да се по-

вра тио, на ла зио се у сво јој ће ли ји са док то ром. Док тор га је упи тао где је 
по вре ђен и за што је пао. Отац Де мо стен је од го во рио: 'Не се ћам се'. Док тор 
га је шут нуо и ре као: 'Ово је наш лек за ста ро ка лен дар це ко ји хо ће да по би ју 
ко му ни сте'.

Сле де ћих се дам го ди на отац Де мо стен је про вео у кон цен тра ци о ном 
ло го ру. Ње го во ис ку ство мо гло би да пред ста вља по себ ну гла ву Сол же њи-
ци но вог 'Ар хи пе ла га Гу лаг'. За тво ре ни ци су би ли из глад њи ва ни, му че ни и 
ли ша ва ни би ло ка кве удоб но сти. Јед ном при ли ком отац Де мо стен је био то-
ли ко из му чен, да ни је мо гао да се се ти чак ни мо ли тве 'Оче наш'. Го ди не 1959. 
вла сти су обе ћа ле сло бо ду сви ма за то че ни ма ра ди ве ре у ње го вом ло го ру, ако 
пот пи шу из ја ву да је се од ри чу. Од две хи ља де за то че ни ка са мо де ве де сет је 
то при хва ти ло. У кон цен тра ци о ном ло го ру у Сал ци ји о. Де мо стен је ви део 
ка ко за тво ре ни ке га зе ко њи ма, док је он у то вре ме по ци чи зи ми за јед но са 
оста лим за тво ре ни ци ма ра дио на ко па њу ка на ла и дру гих обје ка та. Мно го 
го ди на ка сни је о. Де мо стен је срео јед ног чу ва ра из за тво ра у Сал ци ји ко ји 
му је ре као да је пра во чу до што је пре жи вео, јер је би ло на ре ђе но да ни ко 
ло гор не на пу сти жив. 

Го ди не 1964. отац Де мо стен је пу штен из за тво ра. Ка да га је мај ка ви де ла 
пр ви пут по сле се дам го ди на, упи та ла је: 'За што су те осло бо ди ли? Је си ли 
се по ко ле бао у ве ри?' Са олак ша њем је чу ла да њен син ни је из дао Цр кву: то 
је би ла ње на глав на бри га. По сле три не де ље он се по но во на шао у кућ ном 
при тво ру. Та да је о. Де мо стен по бе гао у шу ме, и жи вео та мо, скри ва ју ћи се, 
на ред них пет го ди на”.672 Слич ни усло ви би ли су у то вре ме и у Бу гар ској. 
Мно го све штен ства и мо на штва др жа но је у око 30 ло го ра смр ти, где су за-
то че ни ке до во зи ли на по гу бље ње јед ног за дру гим. Са мо Бог зна ко ли ко је 
оних ко ји су по стра да ли у ко му ни стич ким ло го ри ма у Ру му ни ји и Бу гар ској 
при бро јао Сво јим истин ским му че ни ци ма.

Истин ско Пра во сла вље у Грч кој у то до ба, ушло је у мир ни ји пе ри од 
сво је исто ри је.

672 Victor  Bo ldewsk ul ,  op. ci t. , pp.  13 -15 .



378

Хри зо сто мов ци („Фло рин ци”) до би ја ју је рар хи ју
Го ди не 1957. Ма те јев ци ма је по шло за ру ком да мо на ха ки пра ни на Епи-

фа ни ја по све те у ар хи ман дри та, а по том и у епи ско па за ки пар ску па ству, 
уме сто прог на ног епи ско па Спи ри до на - ко ји је, ме ђу тим, оштро оспо ра вао 
ка но нич ност то га ак та.673

На кон смр ти ми тро по ли та Хри зо сто ма Фло рин ског 1955. го ди не, ње го ви 
след бе ни ци су осно ва ли два на е сто чла ну Ко ми си ју да упра вља Цр квом, и по-
че ли су да тра га ју за на чи ном об но ве је рар хи је. Још за жи во та ми тро по ли та 
Хри зо сто ма, срп ски епи скоп Ни ко лај (Ве ли ми ро вић), ко ји је жи вео у Аме ри-
ци, по ну дио се да му по мог не у по све ће њу но вих епи ско па, али Хри зо стом 
то ни је хтео.674 Са да је та ствар по ста ла пре ко по треб на.

Го ди не 1956. го ди не ар хи ман дрит Хри зо стом (Кју сис) иза бран је за ге не-
рал ног се кре та ра Ко ми си је. А у апри лу 1957. са бор све штен ства и мир ја на 
на ко ме је уче ство ва ло око сто све ште но слу жи те ља, иза брао је тро ји цу ар хи-
ман дри та као по год не кан ди да те за епи ско пат, сле де ћим ре до сле дом: Ака ки је 
(Па пас) ста ри ји, ко ји је по стао епи скоп 1960, Хри зо стом (Кју сис), да на шњи 
ар хи е пи скоп, ко ји је на по све ће ње мо рао да че ка све до 1971, и Хри зо стом 
(На сли мис), по све ћен 1963.675

„Хри зо сто мов ци” („Фло рин ци”) су на кра ју ус пе ли да об но ве сво ју је ра-
хи ју пре ко Ру ске За гра нич не Цр кве. (Истин ски пра во слав ни су се са слич ном 
мол бом већ обра ћа ли За гра нич ној Цр кви 1934. го ди не, и ми тро по лит Ан то ни-
је (Хра по виц ки) се пре ма њој од но сио бла го на кло но, али та да од то га ни шта 
ни је би ло).676 При ча се од ви ја ла ова ко. Пр ви су се Ру си ма обра ти ли ар хи ман-
дри ти Ака ки је (Па пас), не ћак Ака ки ја ста ри јег, и Хри зо стом (Кју сис). Они 
су от пу то ва ли у Бри сел, где је ар хи е пи скоп Јо ван (Мак си мо вич), зна ме ни ти 
чу до тво рац, бла го на кло но раз мо трио њи хо ву мол бу, али им је ре као да мо ра-
ју да до би ју бла го слов Си но да РПЦЗ у Њу јор ку. Хри зо сто мов ци су по сла ли 
ар хи ман дри та Ака ки ја ми тро по ли ту Ана ста си ју у Њу јорк. Али ми тро по лит 

673 Види  п исм а епи ско па  Сп ир идона  игум ан у Хри зо ст ому из манаст ира Гала кт отрофуса  чије 
к опије  п оседује а уто р. Епископ  Спиридон се  након т ога пову ка о у усамљеност.  У  књ из и Th e S tr uggle 
against Ec ume nism (Holy  Tr ans fi guration Monas ter y, p. 6 4 ) п ог решно с е  претпос тавља да  ј е тај  пос ту пак 
проузро кован  сум њама  у  вези са ње говим посвећењем од стране еписк опа Мат еј а. 
674 La rd a s,  o p. cit. ,  p. 16.
675  Mo nk  A nthony Geo rga ns , Ophei lom en e Apantesis se  Ka koetheis kai an is to retes Epikriseis, Gor tyn a : 
 Monas te ry of St. Nicodemus, 1992, p.  8; K hr istianike Por eia, March,  19 9 2 , p.  5  (Г ). Види т акође : Ire née Do-
ens, „Les Palaio imérologites: Alerte pour leurs Monast ères”, Irénikon, 1973, no. 1,  pp. 48-4 9  (Ф).
676 La rdas, op. cit. , p .  17. Ип ак ,  може  с е довести у сумњ у  да ли ј е  митрополит Антоније заи ст а био 
склон  њихов ом  захтеву. Јер, као  ш то смо  ви дели у 4.  глави, г од ин е 1 926 .  он се противио прекид у свих  
в еза са н ов ока лендарц им а, све док  они не б уд у осу ђе ни н а Васељенском сабору.



379

Ана ста си је је од био да из вр ши ње го ву хи ро то ни ју. Кра јем 1960. ар хи ман дрит 
Ака ки је је по но во до шао у Си нод РПЦЗ са сво јим не ћа ком, али је по но во 
био од би јен. Пре ма при ча њу Ака ки ја мла ђег ауто ру ове књи ге, ми тро по лит 
Ана ста си је, пред сед ник Си но да РПЦЗ од био је да лич но уче ству је у хи ро-
то ни ји Ака ки ја ста ри јег из стра ха да не иза зо ве не за до вољ ство Ва се љен ске 
па три јар ши је, али се ни је про ти вио то ме да по све ће ње у дру гом гра ду из вр ше 
дру ги ар хи је ре ји. И 9/22. де цем бра 1960. у Де тро и ту у Сје ди ње ним Др жа ва ма 
ар хи ман дрит Ака ки је (Па пас) био је по све ћен за Епи ско па та лан тиј ског од 
стра не ар хи е пи ско па Се ра фи ма Чи ка шког и ру мун ског епи ско па Те о фи ла 
Де тро ит ског. Ка сни је је ме ђу тим ар хи е пи скоп Се ра фим због то га био стро го 
уко рен и ка жњен од стра не Ар хи је реј ског Си но да РПЦЗ.677

Ма те јев ци су оштро оспо ра ва ли ка но нич ност то га чи на го во ре ћи да је 
Ака ки је ста ри ји пот ку пио ар хи е пи ско па Се ра фи ма. Али ту оп ту жбу твр до 
од ба цу је Ака ки је мла ђи, ко ји је пра тио сво га стри ца на том пу то ва њу.678 Ма-
те јев ци су та ко ђе твр ди ли да је Те о фил био но во ка лен да рац, по ста вљен да 
упра вља ру мун ским но во ка лен дар ским па ро хи ја ма ко је су се при дру жи ле 
Ру ској За гра нич ној Цр кви. То је би ла исти на, но ти ме још ни је би ла ну жно 
до ве де на у пи та ње де ло твор ност хи ро то ни је, по што је епи скоп Те о фил био 
члан Си но да ко ји је сле дио пра во слав ни ка лен дар. Дру гим ре чи ма, иако је 
ње го во сле до ва ње но вом ка лен да ру би ло не ка нон ско, он је ипак био члан 
истин ски пра во слав ног Си но да – ко ји је из раз ло га па стир ске ико но ми је по-
је ди ним гру па ма до пу штао упо тре бу но вог ка лен да ра – те је сто га тре ба ло да 
бу де сма тран за истин ског епи ско па (све док је оста јао у РПЦЗ). Озбиљ ни ји 
про блем пред ста вља то што је епи скоп Те о фил ка сни је по ри цао сво је уче шће 
у хи ро то ни ји. Ипак, о ње го вом уче шћу по све до чи ли су ка ко ар хи е пи скоп Се-
ра фим, та ко и он да шњи ар хи ман дри ти Пе тар и Ака ки је мла ђи (по ре чи ма 
ар хи е пи ско па Се ра фи ма, Те о фил је имао лич не раз ло ге због ко јих је же лео 
да чи та ву ствар са чу ва у тај но сти).679 

По по врат ку у Грч ку епи скоп Ака ки је је пре у зео упра ву над Цр квом уз 
по моћ јед ног ар хи ман дри та из Ко ми си је. У ма ју 1962. епи скоп Ака ки је и Ко-
ми си ја по зва ли су ар хи е пи ско па Ле он ти ја Чи ле ан ског, чла на Си но да Ру ске 
За гра нич не Цр кве. Ова дво ји ца ар хи је ре ја су за тим по све ти ли: Пар те ни ја 
(Скур ли са) за Епи ско па ки клад ског, Ав ксен ти ја (Па стра са) за Епи ско па гар ди-
киј ског, Ака ки ја мла ђег за Епи ско па ди а влиј ског и Ге рон ти ја (Мар го ли са) за 

677 Synto mos  I storike  P erigrap he, o p.  c it .,  pp. 35-37.
678 Митр ополи т Акак иј е ,  лич на ко му ни кација ,  мај 1985.
679 В и ди  пи смо а рхие пи скопа С ер аф им а упу ће но  1 972. ар хиеп ископу Авкс ен тију и јеромонаху 
Амфилохију, G noses th e t en Aletheia n,  op. cit., pp .  4 3- 48.
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Епи ско па са ла мин ског. Би ло је та ко ђе од лу че но да но во по све ће ни епи ско пи 
тре ба да хи ро то ни шу ар хи ман дри те Хри зо сто ма (На сли ми са) и Хри зо сто ма 
(Кју си са). Пр ви је за и ста био хи ро то ни сан сле де ће го ди не, а Хри зо сто ма (Кју-
си са) су, из раз ло га не по зна тих ауто ру, за о би шли (ма да је на Са бо ру 1957. 
иза бран као дру ги кан ди дат за епи ско па).680 

„Ме ша ње ар хи е пи ско па Ле он ти ја у по сло ве ста ро ка лен да ра ца ни је се 
окон ча ло на то ме. За јед но са епи ско пом Ру ске За гра нич не Цр кве Се ра фи мом 
Ка ра ка ским он је тај но хи ро то ни сао ар хи ман дри та Пе тра (Асти фи ди са) за 
Епи ско па асто риј ског у ње го вој цр кви Св. Мар ке ле у Асто ри ји, у др жа ви Њу-
јорк (но вем бар 1962). Ово је та ко ђе би ло учи ње но без зна ња или са гла сно сти 
Си но да и ми тро по ли та Ана ста си ја. По том је ар хи е пи скоп Ле он ти је у Њу јор ку 
за све ште ни ка ру ко по ло жио Ака ки ја (Му ску). Овај Ака ки је био је ипо ђа кон 
ар хи е пи ско па Ви та ли ја Мон тре ал ског и био је ру ко по ло жен без са гла сно сти 
ар хи е пи ско па Ви та ли ја. Ка сни је се вра тио у Мон тре ал где је осно вао грч ку 
ста ро ка лен дар ску па ро хи ју, не за ви сну од ар хи е пи ско па Ви та ли ја”.681

То ком не ко ли ко го ди на Си нод Ру ске За гра нич не Цр кве ни је при зна вао 
по све ће ња гр ка ста ро ка лен да ра ца ко ја су из вр ши ли ар хи е пи ско пи Се ра фим 
Чи ка шки и Ле он ти је Чи ле ан ски. Ин те ре сант но је гле ди ште ко је је по том 
пи та њу из нео ар хи е пи скоп Авер ки је Си ра ку шки и Тро јиц ки на за се да њу Ар-
хи је реј ског Си но да РПЦЗ 17/30. но вем бра 1962: „Ја лич но не бих се од лу чио 
на то да са вр шим хи ро то ни ју грч ких ста ро ка лен да ра ца. Али исто вре ме но, у 
ду би ни сво је ду ше, не мо гу а да не бу дем ус хи ћен сме ло шћу са ко јом је ар хи-
е пи скоп Ле он ти је из вео тај чин, на ко ји га је по зва ла ње го ва са вест.

…Ми ис ти че мо да не при зна је мо па три јар ха Алек се ја, а у исто вре ме сви 
па три јар си га при зна ју. Ми го во ри мо о оп ште њу са тим па три јар си ма и, на 
тај на чин, па ра док сал но, по ка зу је мо да смо у оп ште њу са Мо сквом. До би ја се 
за ча ра ни круг. Услед та ко ира ци о нал не си ту а ци је, за нас је на ро чи то ва жно 
да сто ји мо на твр дој ка нон ској осно ви, чу ва ју ћи су шти ну, а не сло во, ко је 
мо же да до ве де до по кло ње ња са та ни…

…Он (вла ди ка Ле он ти је) је са вр шио хра бри чин по мо ћи брат ској Цр кви, 
ко ја нам је са да нај бли жа по ду ху. Грч ка Цр ква је са да на пад ну та и про го ње на. 
Би ла је ве ли ка гре шка то што смо се ми сво је вре ме но су ви ше снис хо дљи во 
од но си ли пре ма уво ђе њу но вог ка лен да ра, јер је оно има ло за циљ да уне се 
рас кол у Пра во слав ну Цр кву. То је би ло де ло не при ја те ља Цр кве Хри сто ве. 

680 Ј едно  о бјашње ње  за то кас није ј е дао  архиеп ископ  А вксентије, нед уго  пре своје смрти. Ви ди: 
Vozdvizhenie, No. 6, De ce mb er, 199 4 (Р).
681 L ar da s, op. cit ., p. 17.  О  сп орови ма  у вези  са  х иротон ијом еп.  Пе тра (с а  позициј е њ егових 
противника) види: Tser kovnie N ovosti, F eb ru ar y, 1995 ,  4 3,  p.  1 (Р ). 
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Пло до ви се већ ви де. Чак и у Аме ри ци по сто ји грч ко све штен ство ко је му-
чи са вест због при ма ња но вог ка лен да ра. Са сле до ва њем ста ром ка лен да ру 
по ве за но је чу ва ње раз ли чи тих пре да ња у раз ли чи тим обла сти ма. За јед но 
са из ба ци ва њем ста рог ка лен да ра, из цр кве је из ба че но и аскет ско на че ло. 
Ста ро ка лен дар ци су нам по ду ху нај бли жи. Је ди но 'али' у по ступ ку ар хи е пи-
ско па Ле он ти ја је то, што је он по сту пио не ка ко не брат ски, про тив но од лу ци 
Са бо ра, иако са до брим мо ти ви ма”.682

На истом за се да њу ар хи е пи скоп Јо ван (Мак си мо вич) је при ме тио: „Ста-
ро ка лен дар ци су ку ца ли на на ша вра та шест го ди на. Ар хи је реј ски Са бор ни је 
мо гао да од лу ку узме на се бе, јер је сма трао да је то уну тра шња ствар Гр ка. 
Тре ба да при хва ти мо об ја шње ње ар хи е пи ско па Ле он ти ја (да је Грч ка Цр ква 
про го ње на, као и Ка та комб на Цр ква у Ру си ји, те да је сто га тре ба по др жа ти 
– В. М.) као за до во ља ва ју ће, и да ти ме окон ча мо спор”.683

Вла ди ка Јо ван је та ко ђе под се тио да је у про шлом ве ку слич них не ре да 
би ло у Ан ти о хиј ској Цр кви. Та да се уме ша ла Кон стан ти но пољ ска Цр ква. На 
исти на чин Грч ка Цр ква је по мо гла Ки пар ској Цр кви.

Са бор је епи ско пу Ле он ти ју из ра зио жа ље ње у ве зи са ње го вим уче шћем 
у по све ће њу епи ско па за грч ке ста ро ка лен дар це. Ар хи е пи скоп Ле он ти је је са 
сво је стра не из ра зио жа ље ње што ни је био у при ли ци да пи та ми тро по ли та 
Ана ста си ја.684 

Око го ди ну да на на кон смр ти ар хи е пи ско па Ака ки ја ста ри јег (1964), епи-
ско пи Ге рон ти је и Ака ки је мла ђи уз ве ли су Ав ксен ти ја у чин ар хи е пи ско па, 
али без са гла сно сти епи ско па Хри зо сто ма (На сли ми са), чи је су се бо ја зни, 
ка да је у пи та њу Ав ксе ни ти је ва спо соб ност за ме сто ар хи е пи ско па, уско ро 
до би ле тра гич ну по твр ду…

Осам на е стог /31. де цем бра 1969. ми тро по лит Фи ла рет, но ви пр во је рарх 
РПЦЗ, за јед но са сво јим Си но дом, зва нич но је при знао де ло твор ност хи ро то-
ни ја епи ско па Ака ки ја и оста лих „хри зо сто мов ских” ар хи је ре ја, пи шу ћи ар-
хи е пи ско пу Ав ксен ти ју сле де ће: „Мно га ис ку ше ња, ка ква пра во слав на Цр ква 
пре жи вља ва од по чет ка сво је исто ри је, на ро чи то су сил на у ово лу ка во вре ме 
и за то је осо би то по треб но је дин ство ме ђу они ма ко ји су истин ски пре да ни 
ве ри ота ца. Са та квим осе ћа њи ма же ли мо да Вас оба ве сти мо да Ар хи је реј ски 
Си нод РПЦЗ при зна је деј стве ност хи ро то ни је Ва шег прет ход ни ка, бла же но-
по чив шег ар хи е пи ско па Ака ки ја, и по то ње хи ро то ни је епи ско па Ва ше Све те 

682 Andr ei  Psa rev, „Vo sp omin an ia Arkhiepiskopa Leontia Chilijskago”, Pravoslavnaia  Zhizn', N 5 (557), 
May, 1996 , pp. 11-12 (Р).
683 Psarev, op . cit.,  p.  11.  
684 Psa rev, op. cit., p. 12.



382

Цр кве. У ве зи са тим, и узи ма ју ћи у об зир раз ли чи те дру ге окол но сти, наш 
Ар хи је реј ски Си нод сма тра Ва шу Је рар хи ју бра ћом у Хри сту ко ја се на ла зе 
у пу ном оп ште њу са на ма”.685

Ма те јев ци су и да ље оп ту жи ва ли Хри зо сто мов це да су рас кол ни ци, али 
за оста так пра во слав ног све та, овај акт Си но да РПЦЗ ода гнао је сва ку мо гу ћу 
сум њу у ве зи са ка но нич но шћу хри зо сто мов ске је рар хи је.686

„До 1973. ав ксен ти јев ски Си нод је имао 10 епи ско па, 123 цр кве у Грч кој, 
39 ма на сти ра, не ко ли ко до бро твор них ор га ни за ци ја и мно штво пе ри о дич них 
пу бли ка ци ја; ње му је при па да ла ве ћи на пре дањ ски пра во слав них вер них у 
Грч кој”.687

Ски да ње ана те ма
Кон грес ССЦ у Њу Дел хи ју 1961. пред ста вљао је тач ку ко нач ног рас ки-

да из ме ђу „свет ског пра во сла вља” и истин ског Пра во сла вља. Ако се до тле 
још и мо гло го во ри ти, ма да не у бе дљи во, да но во ка лен дар ци ни су от па ли од 
Пра во сла вља, не го да су са мо не ке њи хо ве во ђе је ре ти ци-еку ме ни сти, та ква 
тврд ња по ста ла је пот пу но не мо гу ћа на кон за јед нич ке из ја ве ко ју су пот пи-
са ли сви де ле га ти у Њу Дел хи ју, где је из ме ђу оста лог ре че но: „Сма тра мо да 
де ло ства ра ња Јед не Ва се љен ске Цр кве тре ба не из о став но да бу де пра ће но 
ру ше њем и на пу шта њем по је ди них ста ро мод них, тра ди ци о нал них фор ми 
бо го слу же ња”. То је био ди рек тан иза зов Све ште ном Пре да њу Јед не, Све те, 
Са бор не и Апо стол ске Цр кве! Ба цив ши ту ру ка ви цу, пра во слав ни де ле га ти 
из гле да да су из гу би ли сва ки стид. По сле кон гре са у Њу Дел хи ју, са зва ног 
не слу чај но у са мом сре ди шту хин ду и стич ког све та, еку ме ни стич ки по крет 
је оти шао још да ље, и чак, то ком на ред них де це ни ју или две, у област су пер-
еку ме ни зма” – ве зе са не хри шћан ским ре ли ги ја ма. 

Још пре кон гре са у Њу Дел хи ју, у апри лу 1961, грч ки Ар хи е пи скоп Се-
вер не и Ју жне Аме ри ке Ја ков (ина че ма сон 33. сте пе на) ре као је: „Ми смо 
по ку ша ва ли да по це па мо не ши ве ни хи тон Го спод њи, па смо се по зи ва ли на 
'ар гу мен те' и 'псе у до до ку мен те' ка ко би смо до ка за ли да је Хри стос наш и да 

685 Syn tomos Istori ki  Pe rigraphe , op. cit. ,  pp. 37-39 . Ч итав те кст посл анице на руско м,  француск ом  и 
енг ле ском може се наћи у: Foi Trans mise  et  Sainte Tradi tion, N  33, Jul y,  1987 (Ф). Види такође: Th e  Struggle 
aga ins t  Ecumenism , op.cit.,  pp. 8 2-83.  Чи тав  те кст по сланице на ср пс ком  у књиз и:  Анђ ео Фи ла делфијс ке  
Цркве ,  из д.  Све тогорск е  пра восла вне  мисије у Србији Световознесењс ко г манас тир а Есфигм ен ,  2000. 
г, ст р.  30 -33. 
686 М еђути м, касни је  се показало д а је  по св ећење еп ископа Петра  Асторијско г 1 96 2. бил о  изврше но  
за новац,  зб ог чег а  га је митрополит Филарет поништио (Ts erkovnie Novosti, 1996, no. 2, pp. 2-3 (Р) ).
687 Larda s, op. ci t. ,  p. 30.
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је Цр ква на ша… Жи ве ти за јед но и мо ли ти се за јед но, без ика квих пре пре ка 
по диг ну тих ра сним или ре ли ги о зним пред ра су да ма – то је је ди ни пут ко ји 
по у зда но мо же да нас до ве де до је дин ства”.688 Шта су дру го мо гли да бу ду ти 
„псе у до до ку мен ти” и „ре ли ги о зне пред ра су де”, не го све ште ни ка но ни ко ји 
пра во слав ни ма за бра њу ју да се мо ле са је ре ти ци ма!

За тим је, у апри лу 1963, ре као: „Би ло би крај ње глу по за истин ски ве-
ру ју ће да пре тен ду ју или да ис тра ја ва ју на то ме да је сва исти на от кри ве на 
са мо њи ма и да је са мо они по се ду ју. Та ква тврд ња би ла би и не би блиј ска и 
не бо го слов ска… Хри стос ни је ука зао ни вре ме ни ме сто ка да би Цр ква од-
јед ном до би ла исти ну у пот пу ни по сед”. Ова тврд ња, ко ја је ви ше или ма ње 
по ри ца ла да је Цр ква, ка ко апо стол Па вле ка же, стуб и твр ђа ва Исти не (1. 
Тим. 3,15), иза зва ла је уз не ми ре ње у Грч кој и на Све тој го ри. Ипак, Ати на го-
ра је по др жао Ја ко ва, на звав ши ње го ву по зи ци ју „пра во слав ном”.689 Од тог 
вре ме на дво ји ца ма со на су са мо у ве ре но кре ну ли да ље, да ју ћи све отво ре ни је 
ан ти пра во слав не из ја ве. Као што ће мо ви де ти, у ауто ке фал ним пра во слав ним  
Цр ква ма по сто ја ло је из ве сно про ти вље ње кон зер ва тив ни јих еле ме на та, али 
оно ни је би ло до вољ но ја ко ни од луч но да би их за у ста ви ло…

На за се да њу по кре та „Ве ра и по ре дак” у Мон тре а лу 1963. го ди не, у ме мо-
ран ду му „Са ве ти цр ка ва у Про ми слу Бо жи јем”, из ја вље но је сле де ће: „Са вет 
(ССЦ) пред ви ђа но во схва та ње пу но ће Цр кве, и ње ног је дин ства, све то сти, 
са бор но сти и апо сто лич но сти. Сто га се ова обе леж ја Цр кве ви ше не мо гу 
тек та ко при пи си ва ти на шим по де ље ним цр ква ма”.

Иако овај ме мо ран дум на кра ју ни је био при хва ћен (отац Ге ор ги је Фло-
ров ски је про те сто вао про тив ње га на пле нар ном за се да њу), он је ипак по ка-
зао да је ССЦ по сег нуо на са мо свест Пра во слав не Цр кве као Јед не Цр кве. 
За пра во, мо же се твр ди ти да су се пра во слав ни чла но ви ССЦ већ од ре кли 
тог дог ма та. Јер још у то ронт ској из ја ви Цен трал ног ко ми те та ССЦ из 1950. 
при зна то је да у осно ви ССЦ-а ле жи прет по став ка ка ко цр кве-чла ни це „ве ру ју 
да је Цр ква Хри сто ва ши ра од члан ства њи хо ве соп стве не за јед ни це”.690

На Дру гој Све пра во слав ној кон фе рен ци ји на Ро до су, у сеп тем бру 1964. 
го ди не, до не та је јед но гла сна од лу ка да пра во слав ни тре ба да уђу у ди ја лог 
са ка то ли ци ма, под усло вом да то бу де „на рав но прав ној осно ви”. У прак си, 
то је зна чи ло да ка то ли ци тре ба да се од рек ну сво јих ми си ја ис точ ног об ре да 
на пра во слав ним те ри то ри ја ма. Ка то ли ци ни ка да ни су по ка за ли на ро чи ту 

688  „Th e Unity of Christian Chu rches”, цитирано у: Macris, op . cit.,  p. 23.
689  Macris, op. cit.,  pp .  43-44. 
690 Ulrich  Du ckrow, Confl ict  ov er the Ecum enical Movement, Geneva: Th e W orld Council of Churches, 
1981,  pp . 31, 3 10.
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же љу да при ста ну на та кав усту пак, али су са сво је стра не, да би олак ша ли 
ди ја лог, у де кре ту Ва ти ка на II о еку ме ни зму, усво ји ли но ви на зив за пра во-
слав не – „оде ље на бра ћа”, уме сто ра ни јег „схи зма ти ци”. 

И та ко је 5-6. ја ну а ра 1964. до шло до су сре та и за јед нич ке мо ли тве па пе 
Па вла VI и па три јар ха Ати на го ре у Је ру са ли му. То је би ло очи глед но на ру ша-
ва ње ка но на ко ји се ти чу од но са пре ма је ре ти ци ма (45. Апо стол ски ка нон), 
по во дом ко га је и но во ка лен дар ски ар хи е пи скоп Хри зо стом Атин ски, ве ле, 
ре као: „Док па па иде у Све ту Зе мљу да пре кло ни ко ле на пред Гро бом Спа си-
те ља, Ви (Ати на го ра) иде те да пре кло ни те ко ле на пред па пом и да са хра ни те 
Пра во сла вље”.691

У том пе ри о ду опет је би ло по кре ну то ка лен дар ско пи та ње. Та ко је 
то ком Дру ге Све пра во слав не кон фе рен ци је Грч ка Цр ква пре ти ла да ће је 
бој ко то ва ти ако бу де по кре ну то ка лен дар ско пи та ње. „Али пред став ни ци 
Је ру са лим ске па три јар ши је – пи ше епи скоп Је фрем – ин си сти ра ли су да ка-
лен дар ско пи та ње бу де ста вље но на днев ни ред за ди ску си ју, и то са до брим 
раз ло гом. Је ру са лим ска па три јар ши ја је по себ но за ин те ре со ва на за ре ше ње 
ка лен дар ског пи та ња због свог по ло жа ја као ме ста хо до ча шћа. Ка да се Ати-
на го ра срео са па пом Па влом у Је ру са ли му, он је по том по шао у Ви тле јем 
да узме уче шће у Бо жић ној слу жби (ко ја се, на рав но, са вр ша ва по ста ром 
ка лен да ру). У то вре ме но во ка лен дар ци су у Кон стан ти но по љу про сла вља ли 
Бо го ја вље ње. Али док се Ати на го ра вра тио у Истам бул, Бо го ја вље ње је већ 
про шло. Дру гим ре чи ма, због ка лен дар ске кон фу зи је, Ати на го ра је те го ди-
не про сла вио два Бо жи ћа, а ни јед но Бо го ја вље ње. Та ко ђе, мно ги по бо жни 
по кло ни ци из Грч ке до ла зи ли су у Је ру са лим да про сла ве Бо жић, не зна ју ћи 
да се Је ру са лим ска па три јар ши ја др жи ста рог ка лен да ра… Сти гли би у Ви тле-
јем и ту от кри ли да се пра зну је тек Св. Спи ри дон, а да су до Бо жи ћа оста ле 
две не де ље. Они су пак мо гли да оста ну тек не ко ли ко да на, јер је ма ло њих 
има ло до вољ но нов ца да се ту за др же чи та ве две не де ље. У оча ја њу они су 
мо ли ли све ште ни ке да им от пе ва ју ма кар не ко ли ко бо жић них пе са ма, што 
су ови, на рав но, од би ја ли да учи не, јер пре ма њи хо вом ра чу на њу не са мо да 
још ни је био Бо жић, не го је би ла сре ди на Бо жић ног по ста. По кло ни ци су се 
вра ћа ли у Грч ку раз о ча ра ни, јер Бо жић не са мо да ни су мо гли да про сла ве 
у Ви тле је му, не го ни у Грч кој, где су пра зни ци већ би ли окон ча ни. Та ко они 
те го ди не Бо жић ни су про сла ви ли ниг де. Ова кве ства ри су се до га ђа ле из 
го ди не у го ди ну – оту да за бри ну тост Је ру са ли ма”.692

691 Duckrow , o p. cit ., p. 53.
692 Monk Ephraim,  Le tter on the Calendar Issue, op . c it. 
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„Од мах по сле су сре та у Све тој Зе мљи – пи ше отац Ге ор ги је Ма крис 
– Про глас чи та ве мо на шке за јед ни це Све те го ре 'бла го че сти вом пра во слав-
ном на ро ду грч ком и чи та вој Пра во слав ној Цр кви' осу дио је 'про у ни јат ска 
де ла и из ја ве' па три јар ха и ње го вих са рад ни ка”.693

У то вре ме Тур ци су по ја ча ли при ти сак на Ва се љен ску па три јар ши ју у 
Кон стан ти но по љу, што је не ке на ве ло на прет по став ку да је па три јар хо во 
збли жа ва ње са па пом би ло иза зва но ње го вом по тре бом да про на ђе моћ не 
при ја те ље ко ји би га по др жа ли на За па ду – баш као 1274. и 1439. го ди не. 
Та ко се у апри лу 1965. ар хи е пи скоп Ја ков обра тио па пи са мол бом да по мог-
не па три јар ху. Па па је обе ћао сво ју по др шку, на кон че га су се два је рар ха 
мо ли ла за јед но.694

Да ља ин тен зив на де лат ност до ве ла је 7. де цем бра 1965. до „ски да ња 
ана те ма” из 1054. го ди не из ме ђу Пра во слав не Ри мо ка то лич ке цр кве. То је 
об ја вље но исто вре ме но у Ри му и Кон стан ти но по љу. Об ја ва са др жи сле де ће 
ре чи: „Па па Па вле VI и па три јарх Ати на го ра I, са сво јим Си но дом, у уза јам ној 
са гла сно сти из ја вљу ју да: а) они жа ле због увре дљи вих ре чи, нео сно ва них 
оп ту жби и ге сто ва ко ји за слу жу ју пре кор, ко ји су са обе стра не обе ле жи ли 
или пра ти ли ту жне до га ђа је из тог пе ри о да (XI век); б) они та ко ђе жа ле и 
укла ња ју јед на ко из се ћа ња и из ср ца Цр кве ре ше ња о од лу че њу (екс ко му ни-
ка ци ји) ко ја су на кон тих до га ђа ја усле ди ла, јер је се ћа ње на њих ути ца ло на 
де ла све до да на шњег да на, оте жа ва ју ћи бли же оп ште ње у љу ба ви; сто га они 
пре да ју та од лу че ња за бо ра ву”.695

Тре ба при ме ти ти, као пр во, да је па три јарх, тврд њом ка ко рас кол из 
1054. по чи ва на „нео сно ва ним оп ту жба ма”, фак тич ки ре као да пап ство не 
пред ста вља и да ни ка да ни је пред ста вља ло је рес, ма да се пап ство ни је од ре кло 
ни јед но га од сво јих је ре тич ких уче ња, а па па Па вле VI је са свим не дав но, на 
Ва ти ка ну II, по твр дио дог мат о пап ској не по гре ши во сти. И дру го, док од но-
си са од лу че ним по је дин ци ма или Цр ква ма мо гу би ти об но вље ни, ако се ти 
по је дин ци или Цр кве по ка ју, ана те ме про тив је ре си не мо гу би ти уки ну те, 
за то што је рес за у век оста је је рес.

У ча со пи су Екли си ја но во ка лен дар ски ар хи е пи скоп Хри зо стом Атин ски 
је из ја вио да па три јарх не ма власт да де лу је не за ви сно од оста лих Пра во-
слав них Цр ка ва. Он је ре као: „Ја сам убе ђен да ни јед на Пра во слав на Цр ква 
не ће по но ви ти де ло Ва се љен ског па три јар ха”.696 Од тог вре ме на у не ко ли ко 

693 Monk Ephraim, op. cit. , p. 57.
694 Monk Ephraim,  op. cit .,  pp. 72-73.
695 Читав текст у: Eastern Churches Review, vol.  I, no.  1 , Spring, 1966, pp. 49-50.
696 Eastern Churche s Review, vol. I, no. 1 ,  Spring, 196 6, p. 50.
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ма на сти ра и ски то ва на Све тој го ри пре ста ли су да по ми њу Ва се љен ског 
па три јар ха.

Пет на е стог де цем бра 1965. ми тро по лит Фи ла рет, пр во је рарх РПЦЗ, пи сао 
је па три јар ху, про те сту ју ћи про тив ње го вог по ступ ка: „Ваш гест ста вља знак 
јед на ко сти из ме ђу за блу де и исти не. Ве ко ви ма је чи та ва Пра во слав на Цр ква 
оправ да но ве ро ва ла да ни у че му ни је од сту пи ла од уче ња све тих Ва се љен ских 
Са бо ра, док је за то вре ме Рим ска цр ква при хва ти ла низ но ви на, не са гла сних 
са Пра во сла вљем у сво ме дог мат ском уче њу. Што је ви ше но ви на уно ше но, 
то се ви ше про ду бљи вао јаз из ме ђу Ис то ка и За па да. Дог мат ско скре та ње Ри-
ма у XI ве ку још ни је са др жа ло све оне за блу де ко је су до да те ка сни је. За то је 
по ни ште ње од лу че ња из 1054. мо гло да има сми сла у оно вре ме, али са да оно 
пред ста вља са мо све до чан ство о рав но ду шно сти пре ма нај ва жни јим за блу да ма, 
тач ни је но вим уче њи ма, ту ђим древ ној Цр кви, од ко јих су не ка, ка ко је по ка зао 
све ти Мар ко Ефе ски, би ла раз лог због ко га је Цр ква од ба ци ла Фи рен тин ску 
уни ју… Ни је мо гу ће ни ка кво сје ди ње ње Рим ске цр кве са на ма све док се она 
не од рек не сво јих но вих дог ма та. Ни је мо гу ће да се са њом об но ви би ло ка кво 
мо ли тве но оп ште ње без од лу ке свих Цр ка ва, што је, ме ђу тим, не мо гу ће док се 
не осло бо ди Ру ска Цр ква, ко ја је да нас при ну ђе на да жи ви у ка та ком ба ма… 
Истин ски ди ја лог под ра зу ме ва раз ме ну ми шље ња, ко ја до пу шта мо гућ ност 
про ме не схва та ња ње го вих уче сни ка ра ди по сти за ња са гла сно сти. Ка ко се из 
Ен ци кли ке 'Ec cle si am Su am' мо же схва ти ти, па па Па вле ди ја лог до жи вља ва 
као план на шег сје ди ње ња са Ри мом по мо ћу не ка кве фор му ле, ко ја би, ипак, 
оста ви ла не из ме ње ним ње го во дог мат ско уче ње, по себ но оно о по ло жа ју па-
пе у цр кви. Али би ло ка кво при ста ја ње на за блу ду стра но је чи та вој исто ри ји 
Пра во слав не Цр кве и ње ној су шти ни. Јер оно би мо гло да до ве де не до исто-
ми шље нич ког ис по ве да ња исти не, не го до при вид ног спо ља шњег ује ди ње ња, 
слич ног уса гла ша ва њу раз ли чи тих схва та ња ме ђу про те стант ским за јед ни ца ма 
у еку ме ни стич ком по кре ту”.697

Та тја на Се њи на пи ше: „Ми тро пит Фи ла рет је по слао слич но пи смо и 
на адре су дру гог ли де ра еку ме ни стич ког по кре та – аме рич ког ар хи е пи ско па 
Ја ко ва. Ипак, је рар си од ступ ни ци ни су обра ћа ли па жњу на ње го ве опо ме не. 
Еку ме ни стич ки по крет је и да ље узи мао ма ха. Све ти тељ Фи ла рет је са ту гом 
гле дао на от па да ње Пра во слав них Цр ка ва од ве ре. По сла ни це ко је је упу тио 
свим је рар си ма Пра во слав не Цр кве он је и на звао упра во та ко – 'По сла ни це 
ту ге'.698 У сво јој пр вој по сла ни ци на пи са ној 1969. све ти тељ Фи ла рет ка же да 

697 Чит ав  текст у:  Iva n Ostroumoff , Th e History of the  Co un cil o f Flor enc e,  o p. ci t. ,  pp. 193-1 99.
698 „Пос ла ниц е туге”  митроп олита  Фи лар ета  на ср пском су  об јав љене у  књ изи  „Анђе о  Филадел фи-
јске Цр кв е”, Све тог орска Православ на Мисија у  Срб иј и – манас тир Есфи гмен,  20 00. 
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је од лу чио да се обра ти свим је рар си ма, 'од ко јих не ки за у зи ма ју нај ста ри је и 
нај слав ни је ка те дре', за то што се, по ре чи ма све тог Гри го ри ја Бо го сло ва, 'ћу-
та њем из да је исти на', и не мо гу ће је ћу та ти ка да ви ди те од сту па ње од чи сто те 
Пра во сла вља. На кра ју, сва ки епи скоп при ли ком хи ро то ни је да је обе ћа ње 
да ће чу ва ти ве ру и ка но не Све тих Ота ца, и да ће бра ни ти Пра во сла вље од 
је ре си. Вла ди ка на во ди раз ли чи те еку ме ни стич ке де кла ра ци је ССЦ-а и ја сно 
по ка зу је, на осно ву све то о тач ког уче ња и ка но на, да по зи ци ја ССЦ-а не ма 
ни чег за јед нич ког са Пра во сла вљем, те да сход но то ме Пра во слав не Цр кве 
не сме ју да уче ству ју у ра ду тог Са ве та. Све ти тељ Фи ла рет та ко ђе ис ти че да 
глас Мо сков ске па три јар ши је ни је глас истин ске Ру ске Цр кве, ко ја је у до мо-
ви ни про го ње на и кри је се у ка та ком ба ма. Вла ди ка је по звао све пра во слав не 
је рар хе да уста ну у за шти ту чи сто те Пра во сла вља.

Сво ју дру гу 'По сла ни цу ту ге' вла ди ка Фи ла рет је на пи сао на Не де љу 
Пра во сла вља 1972 го ди не. У њој он ка же да иако су је рар си об ја вљи ва ли 
да је еку ме ни стич ки по крет не пра во сла ван, ни јед на Пра во слав на Цр ква 
ни је об ја ви ла да исту па из ССЦ-а. За циљ сво је дру ге по сла ни це Вла ди ка 
од ре ђу је 'да по ка же тај без дан је ре си про тив са мог пој ма Цр кве, у ко ји се 
увла че сви уче сни ци еку ме нистчког по кре та'. Он под се ћа на пре те ће про ро-
штво апо сто ла Па вла да ће они ма ко ји не при ми ше љу бав исти не да би се 
спа сли, Го спод по сла ти си лу об ма не, да ве ру ју ла жи. Да бу ду осу ђе ни сви ко ји 
не ве ро ва ше исти ни, не го за во ле ше не прав ду (2. Сол. 2,10-12). Тре ћа по сла-
ни ца све ти те ља Фи ла ре та би ла је по све ће на тзв. 'Ти ја тир ском ис по ве да њу' 
ми тро по ли та Ати на го ре (Ти ја тир ског и Ве ли ко бри тан ског), ег зар ха Кон-
стан ти но пољ ске па три јар ши је у Евро пи – до ку мен ту на пи са ном у пот пу но 
је ре тич ком ду ху, али ко ји ни је иза звао ни ка кве ре ак ци је ли де ра 'зва нич них 
цр ка ва'.699 Очи глед но, вла ди ка Фи ла рет се ма кар у по чет ку на дао да ће бар 
не ко од епи ско па 'свет ског пра во сла вља' мо жда чу ти ње го ве ре чи - за то им 
је упу ћи вао сво је по сла ни це, као пра ви ар хи па стир Цр кве Хри сто ве. Осим 
то га, по ку шај опо ми ња ња од го ва ра апо стол ској за по ве сти: Чо ве ка је ре ти ка 
по пр вом и дру гом са ве то ва њу кло ни се, зна ју ћи да се та кав из о па чио, и гре ши; 
са мо га је се бе осу дио (Тит. 3,10-11). Био је то по ку шај, пре до но ше ња ана те ме 
про тив от пад ни ка, да се по ку ша са њи хо вим обра ће њем из за блу де. Но, до 
обра ће ња ни је до шло, и еку ме ни стич ка без бо жност на ста ви ла је отво ре но 
да де лу је. Вла ди ка је сво је ре чи упу тио не са мо епи ско пи ма, не го и њи хо-
вој па стви, не у мор но об ја шња ва ју ћи опа сност од но ве је ре си. При ча ју ћи о 
рев но сти све тог Ни ко ла ја Чу до твор ца, ко ји је уда рио по ли цу Ари ја ка да је 

699  Читав  текст посланица на српском: Анђе о  Филаделфијске Цркве, op. cit., с тр. 67-114. 
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овај ху лио про тив Си на Бо жи јег, Вла ди ка је ре као: 'О, ка ко че сто ми не ма мо 
до вољ но та кве рев но сти, ка да је за и ста нео п ход но да го во ри мо у од бра ну 
по вре ђе не и по га же не исти не! Хтео бих да вам ис при чам о јед ном ин ци ден ту 
ко ји се де сио не та ко дав но, и ко ји би до пре не ко ли ко го ди на би ло те шко 
чак и за ми сли ти, али ми са да не пре ста но све ви ше и ви ше про па да мо. До-
шао је је дан чо век из Па ри за и ре као да се на та ко зва ном 'еку ме ни стич ком 
ску пу' до го ди ло сле де ће. На рав но, ви зна те шта је еку ме ни зам – то је је рес 
над је ре си ма. Он же ли да пот пу но уни шти кон цепт Пра во слав не Цр кве као 
чу ва ра Исти не, и да ство ри не ку но ву, дру га чи ју цр кву. И та ко, до шло је до 
тог 'еку ме ни стич ког ску па'. При сут ни су би ли тзв. пра во слав ни све ште ник 
из па ри ског Бо го слов ског (тач ни је, је ре тич ког) Ин сти ту та, је вреј ски ра бин, 
па стор и ка то лич ки све ште ник. Пр во су се по мо ли ли а за тим су ста ли да 
бе се де. Он да је – опро сти те ми што ћу из го во ри ти ова кве ства ри са све тог 
ам во на, али хо ћу да вам по ка жем до кле смо до шли – је вреј ски ра бин ре као 
да је Го спод Исус Хри стос био не за ко ни ти син рас ка ла шне же не…

Али то ни је нај стра шни је. Је вре ји се одав но про ти ве Бо гу… - та ко да 
у то ме не ма ни чег из не на ђу ју ћег. Ужа сно је то, што су на ове ње го ве ре чи 
сви ћу та ли. Ка сни је, чо век ко ји је чуо то стра шно бо го ху ље ње упи тао је пра-
во слав ног про то је ре ја: 'Ка ко сте мо гли да ћу ти те?' Он је од го во рио: 'Ни сам 
же лео да увре дим тог Је вре ји на'. Да кле, по гре шно је увре ди ти Је вре ји на, али 
је до зво ље но на ру га ти се Пре чи стој Дје ви Бо го ро ди ци! Гле дај те до кле смо 
до шли! Ка ко че сто се са да сви ма на ма до га ђа да не ма мо рев но сти ка ко би смо 
ста ли, ка да је нео п ход но, у од бра ну на ших све ти ња! Пра во слав ни све ште ник 
мо ра рев но сно да уста не пре тив бо го ху ље ња, баш ка ко што је све ти Ни ко лај 
за пу шио уста је ре ти ку… Али ми смо са да, на жа лост, по ста ли 'срам но ин ди фе-
рент ни и пре ма злу и пре ма до бру'. Упра во на те ме љу те ин ди фе рент но сти, 
на те ме љу чу ва ња не ка квог лич ног ин те ре са, фор ми ра ла се је рес еку ме ни зма, 
као и от пад ни штво ко је по ста је све очи глед ни је… При се ти мо се, бра ћо, да 
је хри шћан ска љу бав све о бу хват на, са стра да ва са сви ма, же ли да сви бу ду 
спа се ни, ми ло срд на је и во ли сва ко ство ре ње Бо жи је; али ка да ви ди све стан 
на ср тај на ве ру, она се пре тва ра у ва тре ну рев ност ко ја не мо же да под не се 
та кво бо го ху ље ње… И та ко мо ра да бу де увек, јер сва ки пра во слав ни хри-
шћа нин увек тре ба да бу де рев ни тељ Бо жи ји”.700

„Па три јарх” Ати на го ра је из ра зио, ве ро ват но бо ље но ико од са вре ме них 
цр кве них во ђа, шта еку ме ни зам за пра во зна чи за сво је при ста ли це. Ва си ли је 
(са да је ро мо нах Гри го ри је) Лур је пи ше: „Ати на го ра је во лео Ла ти не и ни је их 
сма трао за је ре ти ке. Али ње го во по ри ца ње њи хо ве је ре си ни је пред ста вља ло 
700 Senina , „And his lot  i s among the saints…”, Verto grad-I nf orm, N  15, Janu a ry, 2000 ,  pp. 15-17.
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ма ни фе ста ци ју ње го ве на ро чи те љу ба ви пре ма њи ма: Ати на го ра уоп ште ни је 
при зна вао по сто ја ње је ре си! Пред јед ним чо ве ком од по ве ре ња ко ји је је рес 
ви део сву да, Ати на го ра је ре као: 'Ја је не ви дим ниг де! Ја ви дим са мо исти не, 
де ли мич не исти не, ре ду ко ва не исти не, исти не ко је су по не кад не у ме сне...'

Уче ње Цр кве, Све тих Ота ца, уте ме ље но је на ка ме ну ис по ве да ња пу но ће 
Исти не ова пло ће не у Хри сту, ко ја ор ган ски не мо же да се по ме ша са ла жи ма. 
Еку ме ни сти су све сно иза бра ли пе сак 'де ли мич них исти на', це мен ти ран лаж ју 
ко ја по ри че Хри ста као истин ског Си на и Ло го са Бо жи јег.

За што Ати на го ра и љу ди као он – ко ји ва же, на свој на чин, за ду бо ко 
ве ру ју ће и аскет ски ори јен ти са не љу де, па чак и љу де спрем не на жр тву – пот-
пу но све сно иду про тив не са мо по је ди них Ота ца, не го чак и про тив свих 
њих узе тих за јед но? За што они до ла зе до за кључ ка да не ке од ред бе Ота ца о 
Цр кви и дог ма ти мо гу на вод но да из гу бе на сво јој сна зи у да на шње вре ме? 
Од го вор је са мо је дан: њи хо ва пра во слав на ве ра по ме ша на је са не ка квим ку-
ко љем ко ји ра сте, гу ши и уби ја Исти ну. Ку кољ је ве ра у не што о че му Го спод 
ни је бла го ве стио Цр кви. То је оно што чи та мо код са мог Ати на го ре: 'Па ле-
сти на је по но во по ста ла цен тар све та… Ми мо ра мо да се мо ли мо и бо ри мо 
да Је ру са лим по но во по ста не ме сто ди ја ло га и ми ра. За то  мо ра мо за јед но 
да при пре ми мо пут за по вра так Ису са, Мах ди ја у Исла му, Ме си је у Изра и-
љу, на шег Го спо да'. 'У Је ру са ли му је Аврам срео Мел хи се де ка, све ште ни ка 
Ви шњег Бо га, ми стич ки пре до бра зу ју ћи Реч ко ја је при сут на у свим љу ди ма 
и свим ре ли ги ја ма' (Та ко је Ати на го ра об ја снио за што су он и рим ски па па 
Па вле VI од лу чи ли да се срет ну у Је ру са ли му). Уни ју са Ла ти ни ма Ати на го ра 
је по сма трао у ве зи са на сту па ју ћим до ла ском осо бе ко ју је он на звао Исус: 
'До уни је ће мо жда до ћи нео че ки ва но, као што би ва са свим ве ли ким до га ђа-
ји ма. Као што се мо же до го ди ти и са по врат ком Хри сто вим, Ко ји ће, ка ко је 
Сам ре као, до ћи као ло пов. Ка то ли ци зам је са да у пре ви ра њу. Све је мо гу ће'. 
И Ати на го ри и дру гим еку ме ни сти ма стра на је сва ка по зи ци ја за сно ва на на 
цр кве ном Пре да њу. И то ни је из не на ђу ју ће. Уче ње Цр кве пред ви ђа ује ди ње-
ње свих љу ди, али не око Хри ста, не го око оно га ко га је вре ји зо ву Ме си ја, 
а му сли ма ни Мах ди (ан ти христ). Али Син чо ве чи ји ка да до ђе, хо ће ли на ћи 
ве ру на зе мљи? (Лк. 18,8). 

Но, њих је пре ста ло да ин те ре су је ово Пре да ње Цр кве, за то што су 
при хва ти ли дру го: ве ру да упра во са да по чи ње не ко на ро чи то до ба. Ако 
сви љу ди ово га до ба бу ду раз у ме ли шта оно но си, ује ди ни ће се ме ђу со бом 
уну тар јед не ре ли ги је мно го при сни је не го у прет ход ним епо ха ма. Љу ди 
ово га до ба ује ди ње ни су не ка квим 'пан ху ма ни змом', чи је су им вред но сти, 
ка ко се ис ти че, мно го ва жни је не го на сле ђе про шло сти, ко је их раз два ја. То 
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је оно до ба ко је су по чи та вом све ту на ја вљи ва ли пред став ни ци тзв. ру ске 
ре ли ги о зне фи ло со фи је (по себ но Со ло вјев, Бер ђа јев, Фло рен ски и Бул га ков). 
Ти љу ди су псе у до хри шћан ским је зи ком из ра зи ли иде ју до ла зе ћег 'Но вог 
до ба' – до ба не ког но вог, пост но во за вет ног 'от кри ве ња Ду ха Све тог', ко је ће 
би ти да то у по след ња вре ме на – иде ју по зајм ље ну из окулт них уче ња. (Ви ди, 
на при мер, Пи смо о Ду ху Све том у књи зи 'Стуб и Твр ђа ва Исти не' Па вла 
Фло рен ског701). За те љу де по сто ји не ка кво на ро чи то 'до ба Ота ца', ко је је већ 
у пот пу но сти про шло. Са њи ме су та ко ђе у про шло сти иш че зли и отач ки 
ка но ни. Са да уме сто Ота ца по сто је љу ди ко ји су при ми ли но во от кри ве ње 
Но вог до ба. Да кле, за Пра во слав ну Цр кву еку ме ни зам да нас ни је по је ди нач ни 
про блем ко ји мо же да ми мо и ђе не ке зе мље. Али по сто ји исто вре ме но јед на 
још рас про стра ње ни ја по ја ва – за сни ва ње чи та ве са вре ме не ци ви ли за ци је 
на но вим прин ци пи ма ује ди ње ња. На тим прин ци пи ма се у да на шње вре ме 
ства ра уни вер зал на ре ли ги ја, ко ју је бла же не успо ме не је ро мо нах Се ра фим 
Ро уз (+1982) на звао 'ре ли ги јом бу дућ но сти', ре ли ги јом ан ти хри ста.

Ови прин ци пи су мно го ја сни је фор му ли са ни у раз ли чи тим по кре ти ма 
ти па 'Но вог до ба' и ма со не ри је, док је еку ме ни зам по зван да из вр ши са мо 
је дан по се бан за да так: да на при сту па ње том но вом ује ди ње њу при ну ди оне 
љу де ко ји би же ле ли да са чу ва ју сво ју при пад ност тра ди ци о нал ним фор ма ма 
ре ли ги је. Ан ти христ хо ће да за до во љи сва ко га…”702

Пад сло вен ских Цр ка ва
По бољ ша ње од но са са ри мо ка то ли ци ма ни је пред ста вља ло пре пре ку 

за по бољ ша ње од но са са оста лим је ре ти ци ма. У сеп тем бру 1966. у Бе о гра ду 
су осно ва не две ме ђу пра во слав не ко ми си је за пре го во ре са ан гли кан ци ма 
и ста ро ка то ли ци ма. 

Тај до га ђај за пе ча тио је ула зак по след ње ве ли ке ауто ке фал не Цр кве, 
Срп ске, у еку ме ни стич ки по крет. „Обра ће ње” Срп ске Цр кве у еку ме ни зам 
по ста ло је мо гу ће са „из бо ром” па три јар ха-ма ри о не те Гер ма на, на кон смр ти 
нео д луч ног па три јар ха Ви кен ти ја у ју лу 1958.

„Прет ход но су ели ми ни са ни сви опо нен ти. Вла ди ка Ва си ли је, у то вре ме 
Епи скоп ба ња луч ки, ухап шен је у Бе о гра ду и од стра не УДБ-е (ју го сло вен-
ске тај не по ли ци је). За пре ће но му је да ће би ти вра ћен у Ба ња Лу ку и пре дат 
'на род ном су ду' због то бо жње 'кон тра ре во лу ци о нар не де лат но сти', ако не 

701 Ср п ско издање:  „Ло го с ”, Београд,  год и на 1998.  
702 Lo ur ié, „Th  e Ecclesiology  of  a Retreating Army”, Ver tog rad-In fo rm, no. 3,  January,  1 999, pp. 24-25 
(енглеско изда ње ).
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по др жи кан ди да ту ру епи ско па Гер ма на за па три јар ха. Чим је по др жао ње го-
ву кан ди да ту ру, за хва љу ју ћи Гер ма но вој 'ми ло срд ној' ин тер вен ци ји, био је 
осло бо ђен.

Оцу Ма ка ри ју, игу ма ну чу ве ног Де чан ског ма на сти ра, да ли су 200,000 
ди на ра (око 650 до ла ра) као пла ту за при нуд ни глас Гер ма ну. По по врат ку у 
ма на стир он је дао но вац сво јим мо на си ма и ре као им да се 'осе ћа као Ју да'.

Мно гим де ле га ти ма на из бо ру да те су по себ не олов ке и па пир на ко ме је 
тре ба ло да гла са ју, ка ко би до ка за ли да ли су одр жа ли обе ћа ње да то аген ти ма 
тај не по ли ци је (две из ја ве све до ка под за кле твом).703 

Пре ма све до ци ма ко ји су би ли у па три јар хо вој ку ћи, он је имао пар тиј-
ску књи жи цу. А ка да је јед ном при ли ком оп ту жен за про не ве ру ве ли ке су ме 
нов ца и ка да му је пре ти ло су ђе ње, срп ски КГБ га је спа сао и сам пла тио тај 
но вац. По сле то га он је на рав но у пот пу но сти био 'њи хов чо век'.704

Го ди не 1960. ар хи ман дрит Ју стин По по вић, ко га су на зва ли „са вест 
Срп ске Цр кве”, пи сао је: „… Ате и стич ка дик та ту ра је већ иза бра ла дво ји цу 
па три ја ра ха… На тај на чин она је ци нич но по га зи ла све та пра ва Цр кве, а 
та ко ђе и све те дог ма те”.705

„По упо ко је њу по след њег ка нон ски иза бра ног Па три јар ха, Га ври-
ла До жи ћа – пи ше је ро мо нах Ака ки је – без бо жна ко му ни стич ка власт је 
же ле ла да на че ло Срп ске Цр кве по ста ви по пу стљи ви јег ар хе и је ре ја, ко ји 
би од го ва рао ње ним зах те ви ма. При род ни и од свих вер них при хва ће ни 
на след ник по кој ног па три јар ха Га ври ла, био је Ми тро по лит скоп ски Јо сиф. 
По ред ње га, део епи ско па та је сма трао да за па три јар ха тре ба да бу де иза бран 
Ми тро по лит да бро-бо сан ски Нек та ри је Круљ. Из бо ри су за ка за ни 10. ју на 
1950. го ди не. Ко му нистчки ре жим је за кан ди да та хтео да на мет не Епи ско па 
зле тов ско–стру мич ког Ви кен ти ја Про да но ва. По што им ни је по шло за ру ком 
да сло ме од луч ност Са бо ра епи ско па, па да у ужи из бор, ко ји се са сто јао 
од тро ји це епи ско па, уђе и њи хов фа во рит, чи јој се кан ди да ту ри на ро чи то 
про ти вио ми тро по лит Јо сиф, ко му ни сти су по мо ћу УДБ-е спре чи ли до ла-
зак нај ве ћег бро ја чла но ва Из бор ног са бо ра, и та ко оне мо гу ћи ли ње гов рад. 
Иду ће за се да ње Из бор ног са бо ра за ка за но је за 30. јун 1950. У ме ђу вре ме ну 
УДБ-а укла ња дво ји цу нај о збиљ ни јих кан ди да та: ми тро по ли та Јо си фа хап се 
и од во де у за то че ни штво у ма на стир Жи чу, а на ми тро по ли та Нек та ри ја вр ше 
при ти сак да се од рек не сво је кан ди да ту ре, на шта овај ко нач но и при ста је. 

703 A  Time  to  C ho os e, op. cit. ,  p. 11.
704 М. Атавина,  лична ком уникациј а. 
705 Ј. Popovich, „ Th  e Truth a bou t the Ser bian Orth odox Church  in com mun ist Yugosl avia”,  превод н а 
 руск и у: Ves tnik Germa nsk oj Eparkhii Russkoj Pravoslavnoj  Ts er kvi za  Gr anitsei, nos.  2 and 3, 19 92 (Р).
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За стра ше ни та квом бру тал но шћу ко му ни стич ких вла сти, оста ли епи ско пи 
у трој ни пред лог, по ред дво ји це ми тро по ли та, За гре бач ког Да ма ски на и Цр-
но гор ско–При мор ског Ар се ни ја, ста вља ју и епи ско па Ви кен ти ја Про да но ва. 
Та ко, уз ве ли ки при ти сак УДБ-е, Ви кен ти је Про да нов са са мо јед ним епи скоп-
ским гла сом би ва иза бран за па три јар ха. Иако у све му по слу шан вла сти ма, 
но во и за бра ни па три јарх Ви кен ти је се ипак од у пи рао не ким Ти то вим за ми-
сли ма, као што је на при мер би ло ства ра ње ма ке дон ске цр кве. И ни је ду го 
остао на па три јар шиј ском пре сто лу – умро је по сле осам го ди на. 

По сле Ви кен ти ја ко му ни сти ма је тре бао пот пу но одан чо век, ко ји ће Срп-
ску Цр кву уве сти у слу жбу ате и стич ком ре жи му. Та квог кан ди да та про на шли 
су у ли ку удов ца-све ште ни ка Хра ни сла ва Ђо ри ћа, ко ји је за мо на шен са име ном 
Гер ман и 1951. го ди не по ста вљен за Ви кен ти је вог ви кар ног епи ско па. У из бор-
ној кам па њи за Гер ма на ре жим ви ше ни је скри вао сво је ак тив но уче шће. Сви 
чла но ви Из бор ног са бо ра су од стра не УДБ-е би ли де таљ но 'об ра ђи ва ни'. Шеф 
вер ске УДБ-е за Ср би ју Ми лан Ви лић је чла но ви ма Из бор ног са бо ра отво ре но 
го во рио: 'Ми же ли мо да Гер ман бу де иза бран и знај те да ће он и би ти иза бран, 
без об зи ра да ли ви за ње га гла са ли или не. Ми же ли мо да у лич но сти па три-
јар ха има мо си гур ног и ове ја ног при ја те ља, а код Ви кен ти ја смо ма ло ола ко 
по сту пи ли'. Сви ма су по де ље не ко вер те са нов цем. Је дан од при ме ра ра зних 
уце на и за стра ши ва ња пру жа сту де нич ки игу ман Пла тон Ми ли во је вић, ко ме 
су до шли кр ва ви шеф Бе о град ске УДБ-е Ми лош Ми нић и још је дан ње гов 
са рад ник и са оп шти ли му да ће га ухап си ти због вр ше ња јав ног не мо ра ла и 
про не ве ре нов ца при ли ком про да је ма на стир ске шу ме, уко ли ко не бу де гла сао 
за Гер ма на. УДБ-а је твр ди ла да у ру ка ма има до ка зе свих ње го вих сла бо сти 
– др жа ње при ле жни ца у ма на сти ру, не ко ли ко ван брач не де це итд.„706

Упра во у то до ба је рар си-рев ни те љи уну тар Ру ске За гра нич не Цр кве по-
че ли су да се за ла жу за про ме ну од но са РПЦЗ пре ма Срп ској па три јар ши ји. 
Та ко је ар хи е пи скоп Авер ки је Џор дан вил ски пи сао ми тро по ли ту Фи ла ре ту, 
пр во је рар ху РПЦЗ: „Ка да је у пи та њу Срп ска Цр ква, њен па три јарх Гер ман 
је по слу шник ко му ни сте Ти та, што при зна ју и са ми Ср би, на зи ва ју ћи га 'цр-
ве ним па три јар хом'. Ово смо чу ли од мно гих све ште ни ка и мир ја на ко ји су 
по бе гли из Ср би је. Ка ко ми мо же мо при зна ти и има ти мо ли тве но оп ште ње 
са „цр ве ним па три јар хом” ко ји одр жа ва нај бли же при ја тељ ске од но се са цр-
ве ном Мо сквом? Зар наш Ар хи је реј ски Са бор не мо же да до не се по гре шне 
од лу ке? Зар ми у Пра во слав ној Цр кви има мо уче ње о не по гре ши во сти сва ког 
Ар хи је реј ског Са бо ра?”707    
706 Је ромонах  Ак акије, „Крст Х ри стов – с а  њ им е или на  ње му!” ( рукопис), 2005. г оди не.
707 Архиепископ  Аверки је ,  писмо  од  1 4/27. се пте мбра 1 96 7. (Р)
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Ипак, став ар хи е пи ско па Авер ки ја пре ма Ср би ма ни је био оп ште при хва-
ћен у РПЦЗ. Мно ги је рар си и све ште ни ци РПЦЗ до шли су из Ср би је где су и 
шко ло ва ни, те су из за хвал но сти за го сто прим ство ко је су им Ср би пру жи ли 
из ме ђу два свет ска ра та, сма тра ли да не тре ба да их осу ђу ју, ни ти да пре ки ну 
оп ште ње са њи ма. У ко јој је ме ри тај став био мо ти ви сан за и ста за хвал но-
шћу, а у ко јој јед но став но стра хом РПЦЗ од гу бит ка сво јих по след њих при-
ја те ља у „свет ском пра во сла вљу” – пи та ње је за рас пра ву. У сва ком слу ча ју, 
то је би ло про тив но цр кве ним ка но ни ма, ко ји зах те ва ју пре кид оп ште ња да 
сви ма они ма ко ји су у оп ште њу са је ре си, као што то зах те ва и дух истин ске 
хри шћан ске љу ба ви. Јер истин ска љу бав пре ма Ср би ма зах те ва ла је да им се 
по ка же у ка кав их по нор во ди њи хов еку ме ни зам – та опо ме на до би ла би на 
озбиљ но сти ка да би би ла пра ће на пот пу ним пре ки дом оп ште ња…

Го ди не 1963. до шло је до одва ја ња Аме рич ко-ка над ске епар хи је од па три-
јар ши је у Бе о гра ду. Отац Јо сиф пи ше: „Срп ској Цр кви је у САД при па да ла 
Епар хи ја Аме рич ко-ка над ска на че лу са епи ско пом Ди о ни си јем Ми ли во је-
ви ћем. У САД-у је осим Ди о ни си ја од 1946. бо ра вио још и срп ски епи скоп 
Ни ко лај Ве ли ми ро вић. Не ко ли ко го ди на по сле ра та, он је био ак ти ван у 
де ша ва њи ма у срп ској еми гра ци ји у САД, те као рек тор бо го сло ви је у Ли-
бер тви лу, а по вре ме но је пре да вао и на ака де ми ји Све тог Вла ди ми ра и на 
бо го сло ви ји у ма на сти ру Све те Тро ји це у Џор дан ви лу. Пе де се тих го ди на вла-
ди ка Ни ко лај се по ву као из јав ног жи во та, и на ста нио се у ру ском ма на сти ру 
Све тог Ти хо на у Пен сил ва ни ји, где је у ма на стир ској бо го сло ви ји пре да вао 
дог мат ско и па стир ско бо го сло вље и оми ли ти ку, а ка сни је (1955.) је по стао 
рек тор бо го сло ви је.

Не ко ли ко Ср ба је у то вре ме пре шло под окри ље РПЦЗ. Ме ђу њи ма је 
био и не ка да шњи су ди ја Цр кве ног Су да Жич ке Епар хи је - Јо ван Са ра че вић, 
ко га је под име ном Са ва за мо на шио ар хи е пи скоп Ле он ти је Чи ле ан ски, и ко ји 
је нај пре у Ар ген ти ни ру ко по ло жен за је ро мо на ха, да би ка сни је био иза бран 
за епи ско па РПЦЗ у Ед мон то ну - по кра ји на Ал бер та у Ка на ди.

По чет ком пе де се тих, због ло шег ста ња у Срп ској Цр кви, Ру ској За гра-
нич ној Цр кви је при шао и Ми ха и ло То шо вић, та ко ђе јед на од зна чај них 
лич но сти за срп ско Истин ско Пра во сла вље. Го ди не 1952. био је иза бран за 
на став ни ка Све тог Пи сма и Грч ког је зи ка у ру ској се ми на ри ји Све те Тро ји це 
у Џор дан ви лу. У Џор дан ви лу је и за мо на шен, до бив ши име Ар се ни је. Ка сни-
је је хи ро то ни сан у је ро мо на ха, а по том уна пре ђен у зва ње ар хи ман дри та. 
Сре ди ном 50-их го ди на, са бла го сло вом ми тро по ли та Ана ста си ја, по чео је да 
из да је ду хов ни ча со пис 'Срп ски ми си о нар', у ко ме је раз об ли ча вао от пад ни-
штво Срп ске Цр кве, МП и 'свет ског пра во сла вља'. Отац Ар се ни је је убе ђи вао 
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Ср бе да је, због по ро бље но сти Срп ске па три јар ши је од стра не ко му ни ста, 
нео п ход но да се одво је од па три јар ши је, и за ла гао се за осни ва ње Срп ске 
За гра нич не Цр кве по узо ру на Ру ску За гра нич ну Цр кву.708 Епи скоп Ни ко лај 
Ве ли ми ро вић је по др жао ову за ми сао оца Ар се ни ја709, ме ђу тим, већ 1956. 
он се упо ко јио. Вла ди ка Ни ко лај је умро под ја ко сум њи вим окол но сти ма и 
по сто ји озбиљ на сум ња да је уби јен.710

708 Ви ди: јеро мо на х  Ар сениј е, „Слобо дним С рб и ма - слободна  и норм ал изована Ц ркв а”,  Српски 
мисионар, Holy Trinity Monast er y J ORDANV ILLE, N. Y. , U. S . A ., бр. 19 , 1 964, објављено  н ајпре у:  
„Српско  Је ди нство”,  но вембар  1 954.
709 П ово дом члан ка  о ца  А рсени ја „Слоб одним С рб има - слободна и норма лизована  Цр кв а” епис-
коп Никола ј је 9.  12. 19 54. писао  о. Ар сен иј у: „Ч ита о сам Ва ше чла нке и дивим  се  Вашем  поз навању 
Ка но нског пр ав а.  Ка мо да  је патријарх Гавр ило  при од ласку у  Југославију учинио оно  што ј е  патри ја рх  
Т их он учинио,  то  јест да ј е о стави о поруку  ар хиј ерејима в ан Ота џби не да управљају  Ц рквом у  дијаспо-
ри по својој  м удрости, а не  да  чекају о д њега у путст ва из  'тамн ице'. Да  ј е Гав рило то учи нио,  стање на-
ше  Ц ркве изван  О таџ бине било б и д о сада сасвим др уг ачије. Но проп уштено  се  не поврати.  Но, ипак, 
 надам о  се  д а ће Г оспод  п омоћи с ве на д об ро  и да неће заб орави ти сво ју  Невес ту, Цркву С вет осавску. 
Ово  у  вези В ашег писа ња, ј асно г и ен ер гично г. ..”
710  Ма јевск и  пи ше: „У току после дњ их година жи во та влади ке  Ни ко лаја, к од  нас, у м анасти р (Св. 
 Тихона  у Пенсилв ан ији),  долазио је ј ед ан  Срби н,  н ови емиг рант. Владик а није  б ио  тиме н ар очито  
з ад овољан и туђио се  од њега,  немај ућ и по тп уно п оверење.  И ето  о вај Срб ин , -  после од су ствов ањ а 
више од једне го дине  - нај еданпут  с е пон ов о  појавио код  н ас,  у вре ме цич е- зи ме и вел и ке веја ви-
це, уочи и зненадне см рт и влад ичине ,  а наиме  у субо ту  17 .  марта  19 56.  године .  Ра ди вели ко г снега и  
н емогућнос ти  к оришћ ења аутом обила ,  вл ад ика се  пресе ли о н а неколи ко дана у  зграду  се минари је, 
бл иж е мана стиру и хра му. И  у ве че  те суб от е, после ве чере ул ази о  је у  соб е семин ари ста. Г оворио  је с 
њи ма  о  литурги ји  су трашњег  н едељног дана,  ка да  је сем ин арист  на јс таријег  разреда и ма о да пропов-
еда  у  дале ко ј  па рохији.  Улазио је  влади ка  и  код  се кретара семинар иј е и пр едао  му  н ек е потписа не  
папи ре... Ок о 10 ча сова увеч е  семин аристи  с у видели  како је  Ср бин улазио у  с паваћ у собу владике.  
А  после 11  часов а они с у видели  ка к о  је он са  прибо ром  за кафу ул азио у умива он ицу п о вод у, рек-
ав ши  и м да хоће  да го тови  за  в ла дику црну к афу. С еминари ст и су  би ли много  изнен ађени  да је тако  
доц кан вл адика  зажеле о  да  пије кафу ,  коју  је  у последње вре ме уо пште из бегавао по  п ропису  лека ра. 
К ад је и како Срб ин  отишао од владик е, ник о н ије вид ео.  Ту се  и  пр екида  с ве  што је  уопшт е познат о 
 о последњи м часовима  Н ик ол аја.
Идућег дан а, у  н едељу 18 .  ма рта, св и  семинаристи,  с а оцем  инспект ор ом и  пе ва чима, кре ну л и с у у 7 
 ча со ва ујутру  у  дале ку  парохи ју , на мисиона рско пу то вање . А влад ика Нико ла ј  требал о је д а служи у  
м анастирско м храму. У од ре ђено вре ме звон о  је звонило и у х раму  су  се  спреми ли за дочек в ла ди ке. 
Но , он се  ни је  п ојављив ао . Тада је  отац В ас ил ије о ти шао у семи на ри ју и  закуц ао на в рата владич ин е 
келије,  ал и одгов ора  н иј е било .  Вратио се у  м анасти р  и обавестио  настојатеља;  р ешили  су да ч ек ају  
владик у. И б аш  после 15-20 м ину та чуло  се тел ефонско  звоно: с азнало  с е да  епарх иј ск и  српски епис-
коп, ко ји  се н ик ад  раниј е  ниј е интер ес ов ао за здрав ље  владик е Николаја, наједан пу т  ра спитује  с е з а 
њего во здравље... Сви  су се изне надили  у  мана стиру ,  за то  што  су сви  знали  да се  ни кад р ан иј е није  
по ка зивала так ва  па жња пре ма  вл адици Николају . Поприч ал и  су , разм ис лили и настој атељ је с ам  
отиш ао  у  семи нариј у. Зак уцао је  на врата , но та кође одг овора није  било.  Тада је с ил ом отв орио вр ат а. 
И виде о је о ва кву слик у: у  спаваћем  р убљу вл ад ика  ј е лежа о  ничице на  поду п окрај  кр евета  с н ог ама 
према  вр атима, а  г лавом прем а п розору .  Настојатељ  је притрч ао  и покушао да п ридигне вла дику, ал и 
 одмах  ј е примет ио да  је он мрт ав. Н а глави у  в ла дике в идела се ма ла  ра на, а  у руц и  би ле су  бро ја нице, 
кој е  су му пок лониле  руске мон ах иње .
Нас то јатељ ј е и ст рчао  из  с об е, позвао и з манас тира м она хе и сек ре тара с еминарије.  И з оближњег 
мес та позва ли  су  лека ра ,  који  је  уста но вио смрт, а к оја је нас ту пи ла неколи ко ча сова рани је. Узр ок 
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Го ди не 1963. до шло је до рас ко ла из ме ђу Аме рич ко-ка над ске епар хи је 
и Срп ске па три јар ши је, од но сно до одва ја ња епи ско па Ди о ни си ја. По вод 
за рас кол би ло је ста вља ње епи ско па Ди о ни си ја под су спен зи ју ма ја 1963. 
го ди не, због мо рал них и ди сци плин ских пре сту па. Ди о ни си је је твр дио да 
је су спен до ван због свог ан ти ко му ни зма и да су оп ту жбе из ми шље не по на-
ло гу ко му ни стич ких вла сти, са ци љем да га укло не и та ко пот чи не срп ску 
ди ја спо ру, пре ко њи ма ода них епи ско па.

Ав гу ста 1963. одр жан је Цр кве но-на род ни са бор Аме рич ко-ка над ске 
епар хи је, на ко ме је од би је на по слу шност срп ској па три јар ши ји. Ди о ни си је ви 
след бе ни ци су твр ди ли да је кри ви ца њи хо вог вла ди ке из ми шље на, па су и са-
ми из не ли не ко ли ко оп ту жби на ра чун па три јар ши је, као што су по ста вља ње 
па три јар ха Гер ма на од стра не ко му ни стич ке вла сти и ње го ва пот чи ње ност 
тој вла сти, за тим ства ра ње тзв. „Ма ке дон ске пра во слав не цр кве”, це па ње 
Аме ри кан ско-ка над ске епар хи је на три де ла уз по ста вља ње но вих епи ско па, 
све по на ло гу ко му ни ста, као и оп ту жбу да су но ви епи ско пи ко му ни стич ки 
љу ди итд.711

Иако је ве ћи на оп ту жби на ра чун па три јар ши је би ла осно ва на, па је 
са мим тим Ди о ни си је имао за и ста ви ше не го до вољ но раз ло га да се одво ји, 

смр ти, без с ец ирања , он ниј е  могао да каже. (С рби,  ко ји  су доц није д ош ли, т ра жи ли су  да  се не врши 
 сецирање ).
 Те ло вл адике  Н иколаја п ре нел и су на  креве т и  о дс лужили  прв и параст ос . Оба в ес ти ли су н ашу  Ми-
тропол иј у у Њујо рку и  вла дику  Дио нисија  у Л ибертв ил у.  Такође  и српск е  црквене о пш тине у  Њујор-
ку, Ла ка вани  и друге. Оч ек ивао се  долаз ак  С рба. Те ло  вла дике било је п о  великом  снегу прен есено  у 
мана стирск и храм и одевено  у  одеж д е. .. 
Друго г дана ујутро д ошао је  и  сам в ла ди ка Диони си је,  који н ас  ј е  од првог  тр енутка  из ненадио  у  м ан-
астиру  и семинарији .  У присуству  мон аха и семинариста , који су с е  вратили, он је  узвик нуо крај од ра 
умрл ог: ' За  живота ти си м е  много муч ио .. . а пос ле смрти н ат ер ао си  ме д а путује м  по  н епогоди'.
Затим, са  н еколико  Срба кој и су д оп утова ли  с а њим, о н се т рчећи у ст ре ми о у собе  вл адике Ник ол-
аја (у  наш ем  дому  у  се минарији )  и подврг ао  их пот ун ом опустошењу: покупил и  си ко фере и са нд-
уке, грабил и  су  с ве  што  им  је  доп ал о шака ,  а особи то  их ј е  интерес ов ал а  кореспонденција  владик е  и 
 његове  бе лешке. Натоварили  с у  то на с воје а ут омоби ле  и  одвезл и.. .
К ад сам до пу то вао, с обе вл ади ке  Николаја пре дстав љал е  су  неописиву  слик у  опустошењ а:  све  је  било 
 исп ретура но  и на поду ле жале с у стотине  писам а, листо ва , кут ија и  др.. Слика ,  ка кву  ја д отле никад 
у живо ту ни сам  в идео!  И најжа ло сније б ило  је то  д а су та ко  пос тупили  пр ема ус по ме ни и  наслеђу 
 на јвећ ег пра в ославног јерарха,  велика ну  Ц ркве  и бог ослов ске н ауке. ..  Све то се могло догодити  
тако само ради м ог а одсу ства. Да сам  ја био на  месту ,  то, осим  до ктора ,  ни ког не б их  пустио  к телу  
владике,  д о  позива  по лиције  из  с ус едњег  места ,  ко ја би  произв ела ис леђењ е  и зап ечатил а собе вл ад-
ич ине.  Затим  с ам о  према решењ у с уда,  би ле  би вл ад ич ине соб е  отпечаћен е и  с ве детаљно  записано,  
д оведено у  поредак и ев иденциј у.  Осим  тога, ја нимало не  сумњам  д а код  т ак вог човека,  ка квим с мо 
 ми  сви з нали  владику Никола ја, и  пр и њег овом кара ктеру,  није могло а да  не  буде  пис мен е воље за 
с лучај  см рти, или  чак  фо рмалн ог  тестаме нта. У т о мене  уб еђује не сам о њего во  карак тер, него и  дру ге 
околности. Но  о  томе ,  та кође дру ги пут .”   (Мајевски В,  „Смрт в ла дике Нико лај а”,  Српски мисионар, 
Holy Trinity Monastery JORDANVILLE , N. Y .,  U.  S. A., бр .  2 (мар т- април ) ,  19 58).
711 Монах Јосиф Авалски, лична комуникација, јун 2006.
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мно ге чи ње ни це ука зу ју на то да је ње го ва искре ност под ве ли ким зна ком 
пи та ња.

Ђо ко Сли јеп че вић, исто ри чар Цр кве ан ти-ко му ни стич ке ори јен та ци је, 
али ујед но при ста ли ца па три јар ха Гер ма на, 1963. го ди не је пи сао: „Ди о ни си је 
по ку ша ва да се бра ни сво јим ан ти ко му ни змом, ко ји је ду го вре ме на био вр ло 
про бле ма ти чан, а ка сни је ни шта дру го не го го ми ла шу пљих и шту рих фра-
за – пра по рац ко ји зве чи... Ка ко, ствар но, сто ји са ан ти ко му ни змом вла ди ке 
Ди о ни си ја? 'Срп ска бор ба' од 28. ју на 1962. го ди не, да нас глав ни са ве зник и 
бра ни лац вла ди ке Ди о ни си ја, на ве ла је не ко ли ко ње го вих 'ан ти ко мун стич-
ких ис кли зну ћа'. Ево, ко ја су то: у јед ном сво ме члан ку од 7. но вем бра 1957. 
го ди не, об ја вље ном у 'Аме ри кан ском Ср бо бра ну' од 16. ја ну а ра 1959. го ди не, 
вла ди ка Ди о ни си је је чет ни ци ма ука зи вао на при мер Кар ла Марк са да се 
ује ди не. 'Срп ска бор ба' пи ше: 'Али, мо жда ипак има ло ги ке у овом по ступ ку 
г. Ди о ни си ја, јер и на чин на ко ји је он во дио ак ци ју за 'срп ско оку пља ње' и 
иде је ко је је из ло жио у свом члан ку о ства ра њу Са ве за рав но го ра ца, за и ста 
су мно го бли жи Кар лу Марк су и ње го вим 'про ле те ри ма', не го све ти ња ма и 
ин те ре си ма срп ског на ро да и Срп ске Пра во слав не Цр кве.

Ов де је, мо гло би се ре ћи, вла ди ка Ди о ни си је био жр тва сво је идеј не 
и иде о ло шке збу ње но сти: он да је био збу њен, па је ка сни је 'про гле дао и на-
шао пра ви пут'. Чи ње ни це ве ле, ме ђу тим да је све то би ло друк чи је: вла ди ка 
Ди о ни си је је по здра вљао Ста љи на, сла вио и хва лио Ти та и ње го ву 'на род-
но-осло бо ди лач ку вој ску' и, раз у ме се, ду го био на плат ном спи ску Ти то ве 
ам ба са де у Њу јор ку. 

'Глас Ка над ских Ср ба' је у два ма ха, 25. ју ла и 12. сеп тем бра 1963. јав но 
твр дио да је вла ди ка Ди о ни си је 'у је сен 1944, те ле гра мом пре ко др Шу ба ши ћа 
по здра вио мар ша ла Ти та и ње го ву хра бру на ро но о сло бо ди лач ку вој ску. Он је 
био на плат ном спи ску ју го сло вен ске ко му ни стич ке ам ба са де у Ва шинг то ну 
све док му срп ски пр ва ци у САД ни су обе ћа ли да ће му они да ва ти из др жа ва-
ње. Он је, је ди ни од срп ских епи ско па, с оду ше вље њем по здра вио, 23. ок то-
бра 1958, ства ра ње Ма ке дон ске пра во слав не цр кве, као 'чин ве ли ки и ве о ма 
ко ри стан за на шу Цр кву' ('Глас Ка над ских Ср ба' од 12. сеп тем бра 1963).

У истом члан ку, у ко ме је из нео гор њу тврд њу, а ко ји но си на слов 'Ње го-
ва Све тост го спо дин Гер ман, пе ти па три јарх об но вље не Пећ ке па три јар ши је' 
('Глас Ка над ских Ср ба' од 23. ок то бра 1958), вла ди ка Ди о ни си је је, на вод но 
хва ле ћи но вог па три јар ха, ре као и ово: 'Пр ви ве ли ки, а мо жда од нај ве ће ва-
жно сти за це ли ну СПЦ, по тез но вог Па три јар ха, био је це лис ход но ре ше ње 
пи та ња тзв. Ма ке дон ске цр кве'. Та да ни је вла ди ка Ди о ни си је ни по ми шљао 
да, у би ло ко ме сми слу, осум њи чи пра вил ност из бо ра Па три јар ха Гер ма на, 
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јер је пи сао и ово: 'И та ко, ре шио је Дух Све ти и Из бор ни Са бор СПЦ, да на 
сто ли цу срп ских па три ја ра ха до ђе Епи скоп жич ки Гер ман, нео спор но ве о ма 
спо со бан и да ро вит чо век, ак ти ван и пун сва ке вр ли не' ('Глас Ка над ских Ср-
ба' од 23. ок то бра 1958)”712

Сло бо дан Дра шко вић, ко ји је био 1963. је дан од глав них Ди о ни си је вих 
при ста ли ца и играо ве ли ку уло гу у одр жа ва њу тзв. Цр кве но-на род ног са бо-
ра Аме ри кан ско-ка над ске епар хи је на ко ме је по ме ну та епар хи ја од би ла по-
слу шност па три јар ши ји, го ди не 1967. је пи сао: „О вла ди ци Ди о ни си ју не ма 
по тре бе мно го да се го во ри. Ње го ва по ли ти ка, не са мо до ма ја 1963. го ди не, 
не го и по сле 1963. го ди не, упр кос и на су прот ја сним и ка те го рич ним од лу ка-
ма Цр кве но-на род ног са бо ра, би ла је у зна ку ко ег зи стен ци је са је рар хи јом 
по ро бље не и улан че не Срп ске Пра во слав не Цр кве у Ју го сла ви ји. Мар та 1966, 
да кле по сле ско ро че ти ри го ди не бор бе про тив Бро зо вог па три јар ха Гер ма на, 
он се жа лио но тор ном со вјет ском аген ту, 'ру ском па три јар ху' Алек си ју, на 
Гер ма на, и од ње га тра жио прав ду!”713

О то ме да се Ди о ни си је из дво јио ис кљу чи во из лич них раз ло га све до чи 
и чи ње ни ца да се не ко ли ко пу та из ја шња вао про тив би ло ка квог одва ја ња 
од 'Мај ке Цр кве', све док ни је био ста вљен под су спен зи ју и схва тио да ће 
би ти осу ђен.

Осим то га, ни је био про бле ма ти чан је ди но 'ан ти-ко му ни зам' вла ди ке 
Ди о ни си ја. На и ме, 1957. епар хи ја Аме рич ко-ка над ска СПЦ на че лу са епи-
ско пом Ди о ни си јем ушла је у са став је ре тич ке еку ме ни стич ке ор га ни за ци је 
'На ци о нал ног са ве та цр ка ва Аме ри ке'. Ди о ни си је се ни је за др жао на то ме, 
не го је већ та да (пе де се тих го ди на) по чео да прак ти ку је нај ек стрем ни је об-
ли ке еку ме ни зма.

У 'Пра во слав ној Ру си ји' (бр. 17, 1959) иза шла је сле де ћа бе ле шка: 'У 
не де љу 15/28 ав гу ста одр жа ла се у Ба фа лу (Ла ка ва на) све ча ност осве ће ња 
но во по диг ну тог срп ског хра ма Св. Сте фа на. Све ноћ но бде ни је слу жио је па-
рох про та Ми о драг Ђу рић, уз уче шће дво ји це срп ских све ште ни ка и јед ног 
све ште ни ка ан гли кан ске цр кве. Ују тру је био све ча ни до чек епи ско па Ди о ни-
си ја и епи ско па ан гли кан ске цр кве Скеј фа. Слу жи ло је 15 све ште ни ка, у чи јем 
су са ста ву по ред Ср ба би ли ан гли кан ци, Бе ло ру си и Укра јин ци - са мо све ти, 
а та ко ђе Укра јин ци ар хи е пи ско па Па ла ди ја. По ред епи ско па Ди о ни си ја као 
нај ста ри јег, у слу жби је уче ство вао и епи скоп Скелф, го во ре ћи не ке во згла се. 
Он се и це ли вао уза јам но са еп. Ди о ни си јем: 'Хри стос ме ђу на ма - и је сте и 

712 Ђоко Сли јепчевић, „Огрешења владике  Д ионисија”,  Ис кра, Мин хен, 1 963, стр .  13-14
713 Слобо дан М.  Др ашк овић,  „Којим пу тем?,  порука мл ад ом  српском  н араштају који Броз није 
у спео д а  п реваспита”, Чи каго, 1 96 7, стр. 6 0.
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би ће'. Он се при че стио Све тим Тај на ма за јед но са епи ско пом Ди о ни си јем, 
по сле че га је епи скоп Ди о ни си је при че стио и све све ште но слу жи те ље. На 
бан ке ту еп. Скејф го во рио је ка ко он це ни пра во сла вље и ка ко је сре ћан што 
Аме ри ка има мо гућ ност да на сво ме зе мљи шту ви ди див но пра во слав но бо-
го слу же ње. Он је ту из ја вио да по сво јој мо гућ но сти да је жр тву на гра ђе ње 
хра ма - две и по хи ља де до ла ра.'

... Уочи са мог осве ће ња цр кве епи скоп Скејф по звао је еп. Ди о ни си ја 
и ла ка ван ског па ро ха код се бе и по ка зао да су 'епи ско па ли' по сла ли на шој 
цр кви у Ју го сла ви ји 75.000 (се дам де сет пет хи ља да) до ла ра. Ту је еп. Скејф 
по ка зао још и сли ке с ки ме се он све од пра во слав них ра ни је при че шћи вао, 
као са па три јар хом је ру са лим ским и ца ри град ским, као и на шим Ви кен ти јем. 
А по што се су тра дан при че стио са епи ско пом Ди о ни си јем, дао је на бан ке ту 
две и по хи ља де до ла ра за цр кву ла ка ван ску'.714

О цр кве ној си ту а ци ји у срп ској ди ја спо ри отац Ар се ни је То шо вић је 
1964. пи сао:

'Епи скоп Ди о ни си је не дав но се пр ви пут по зи тив но по зи вао на 'Ми си о-
нар', ра ди ње го вог пи са ња о одва ја њу од по ро бље не Па три јар ши је у Ју го сла-
ви ји и ра ди то га пи са ма вла ди ке Ни ко ла ја. А он да је осу ђи вао је ро мо на ха 
Ар се ни ја као оног ко ји је 'за одва ја ње од Па три јар ши је'. И тек кад је већ био 
су спен до ван и кад је ја сно би ло да ће би ти осу ђен, он се се тио да Цр ква на-
ша у Ју го сла ви ји ни је сло бод на и да ње га не го не са мо што је крив као ни ко, 
не го за то што то ко му ни сти хо ће. А пра во го во ре ћи, ни ко ни је ви ше учи нио 
за ко му ни стич ку ствар и ра за ра ње Срп ства у Аме ри ци не го баш тај исти 
'Ве ли ки' Ср бин и ве ли ки ан ти ко му ни ста Ди о ни си је. Да Ти то по це лом све ту 
тра жи свог чо ве ка за ово ме сто, не мо же га бо љег на ћи од еп. Ди о ни си ја, не 
по ми њу ћи чак ње го ве бла го дар стве не те ле гра ме по во дом 'осло бо ђе ња' Бе о-
гра да - 'Оцу на ро да Ста љи ну'...

...А да бо ме ако је еп. Ди о ни си је крив, не зна чи да је Па три јарх прав и да 
је Цр ква Срп ска у Ју го сла ви ји сло бод на и да се ми без у слов но мо ра мо пот чи-
ни ти ње ним ре ше њи ма. На про тив. О то ме је све ре че но у по ме ну том члан ку 
из 1954. го ди не. Факт је, на при мер, да сви кан ди да ти за ар хи је ре је мо ра ју 
да про ђу кроз Цен трал ни ко ми тет ко му ни стич ки, тј. мо ра ју од Цен трал ног 
ко ми те та би ти одо бре ни. А ЦК, раз у ме се, одо бри ће са мо оне кан ди да те ко ји 
су њи хо ви, тј. ко му ни стич ки, или бар ко ји се ни су њи ма ни шта за ме ри ли. 
Ми, ко ји смо сло бод ни и ко ји не ће мо да ста вља мо сво је вра то ве у ко му ни-
стич ки ја рам, ни ка ко не мо же мо и не сме мо да усво ји мо да нам ко му ни сти 

714 „ Српски мисионар”, Holy Trinity Monastery JO RDANVI LL E , N. Y., U. S.  A., бр .  9-10, 195 9.
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би ра ју ар хи је ре је! Зна чи, ти кан ди да ти тре ба прет ход но да до би ју од са та не 
бла го слов и пе чат, и тек он да да бу ду по све ће ни за ар хи је ре је!...

До сад је аме рич ка епар хи ја и сва еми гра ци ја има ла јед ног без у спе шног 
епи ско па Ди о ни си ја Ми ли во је ви ћа, а сад их има пет: три Ла ста ви це и два 
Ди о ни си ја. Сте фан, Фир ми ли јан и Гри го ри је, ра ди сво је за ви сно сти од за ро-
бље ног па три јар ха и ње го ве за ви сно сти од ко му ни стич ке и без бо жне вла сти, 
мо ра ће стал но, хте ли не хте ли, као ти це-се ли це, 'да ле те пре ко мо ра', у Ју го сла-
ви ју, и одр жа ва ју ве зе са па три јар хом, а пре ко ње га и са вер ском ко ми си јом 
и ко му ни стич ком вла шћу...

...По што ова три ар хи је ре ја до бро вољ но од ла зе у ко му ни стич ко роп ство 
и са мим тим мо ра ју да се пот чи ња ва ју без бо жној вла сти, на ста је пи та ње о 
њи хо вој бла го дат но сти и пи та ње о на шем пот чи ња ва њу њи ма. На рав но, 
од го вор и на јед но и дру го пи та ње мо же би ти са мо од ре чан. Јер шта има 
пра вед ност с бе за ко њем или ка кву за јед ни цу има све тлост са та мом? Ка ко 
ли се сла же Хри стос с Ве ли ја ром, или ка кав део има вер ни с не вер ни ком? (2. 
Кор. 6, 14-15).

Има мо и два Ди о ни си ја, тј. Ди о ни си ја Ми ли во је ви ћа и Ири не ја Ко ва че-
ви ћа, ко ји су та ко ђе не за ко ни ти и без бла го дат ни. Пр вог је осу ди ла она власт 
ко ја га је по ста ви ла и ко ју је он све до тле при зна вао. Што он сад по ку ша ва да 
оспо ри пра во над ле жној вла сти да га су ди, то је ра зу мљи во, али га не спа са ва. 
Ири не ја Ко ва че ви ћа по све ћи ва ли су укра јин ски тзв. са мо свја ти (са мо зва ни) 
епи ско пи, ко ји ни са ми ни су за ко ни ти ни бла го дат ни, и пре ма то ме ни су ни 
ње му мо гли пре да ти оно што ни са ми не ма ју. У сво јој Бо жић ној по сла ни ци 
Ди о ни си је нам је обе ћао још до де ли ти ова квих 'са мо свја тих' ар хи је ре ја (Ку пи-
ли се, ле гли се!). По во дом овог ру ко по ло же ња епи скоп Ди о ни си је обра ћао се 
прет ход но Ру ској За гра нич ној Цр кви, и Аме ри кан ској ми тро по ли ји и ре дом, 
али са мо су се 'са мо свја ти' ода зва ли...

И у то ме пот чи ња ва њу на ше зва нич не цр кве без бо жној вла сти, на ше 
је да ура ди мо оно што су Ру си ура ди ли у истом слу ча ју. Да ли ће се у зе мљи 
осно ва ти Ка та комб на Цр ква, као што је то би ло у Ру си ји, ко ја не ће при зна-
ва ти зва нич ну Срп ску цр кву и ње ну ка пи ту ла ци ју пред без бо жним вла шћу, 
ми не зна мо. Али што тре ба да ура ди еми гра ци ја, је сте осни ва ње Срп ске За-
гра нич не Цр кве. То што ра ди епи скоп Ди о ни си је сад, ни је ни шта с об зи ром 
да је он под за бра ном и да је ви ше стру ки кри вац, ко ји је одав но имао би ти 
рас чи њен. Он је ви ше од две де це ни је во дио Аме ри кан ско-ка над ску епар хи ју, 
и сад ви ди мо ка кав је њен жа ло сни крај. А то би исто сле ди ло са За гра нич-
ном, ако је он бу де ру ко во дио. Но, да ли ће срп ска еми гра ци ја про ја ви ти у 
то ме сми слу не ку ак тив ност, или ће и да ље ићи за во ђом без гла ве, не мо же 
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се ни шта си гур но ре ћи. У сва ком слу ча ју, че сти ти и по бо жни срп ски еми гран-
ти, ко ји у сво ме жи во ту на пр во ме сто ста вља ју - Бо га и ве ру у Цр кву, тре ба 
да пам те да сва ки ар хи је реј, ко ји ће до ћи на сло бо ду, али услед пот чи ње ња 
па три јар ху Гер ма ну одр жа ва ве зе са без бо жном ко му ни стич ком вла шћу и 
њи хо вим по слан стви ма и по сла ни ци ма, ни је пра ви ар хи је реј и ни је бла го дат 
Бо жи ја на ње му. Исто та ко, под за бра ну ста вље ни епи скоп Ди о ни си је као и 
ње гов 'са мо свја ти'  Ири неј и сви дру ги ко је ће они још из ми сли ти, ни су пра ви 
и ни су бла го дат ни. И срп ској по бо жној еми гра ци ји оста је да се за то вре ме, 
тј. до осни ва ња Срп ске За гра нич не Цр кве, за сво је вер ске по тре бе обра ћа 
пред став ни ци ма се стрин ске Ру ске За гра нич не Цр кве. Она је да нас, је ди на у 
све ту, оста ла вер на не у пр ља на Не ве ста Хри сто ва'715”.716

715 „ Српски Мисионар”, Holy Trinity Monastery JORDANVI LLE, N . Y.,  U. S. A. , бр.  1 9,  1 96 4, стр. 3-9.
716 Монах Јосиф, лична комуникација, манастир Св. Тројице, Авала, Србија, јун 2006. Ј оаким Верц 
(пр ив атни e -mail,  04/ 02/01)  п ише: „Пит ате  ме о м ом одно су према 'Сло бодним Ср би ма '  ('Слободној 
Српск ој  Ц ркви'),  по д ч им е ј а подр азу ме ва м оно шт о се догоди ло са Новог рачаничком М итрополијом. 
Р аскол  ј е око нч ан, али ране  се још  ле че. Ја  због тога  нерад о  говорим о  тој т еми (а такође  и  зато шт о 
 немам ис куство  из п рве  руке  из тог тра гичног  вр ем ена).  Уп рк ос томе  постоји  не што што  тр еба  расправ-
ити, нарочито  на корист неср пских право славних в ерних. Ја сам  чи тао о тој  ствар и, али м ного од о но-
га  ш то знам поти че  од других ко ји су  би ли или  ангажовани п о том пи тању,  или су  би ли св ед оц и. Мно-
ги  о д  њи х били су врло б лиски  в ладики  Ни колају  (Велими ров ићу).   И  ја  им лично  верује м. Оп тужбе 
пр о тив  епис коп а Д ионисија  од стране  м ај ке Цркве у Београду  на прављене  су  м ного  пре догађ ај а из 
1 963 . Он ј е оптуже н за пон ашање ко је  не при личи е пи скопу . Љ уд и су били сп рем ни да  г ово ре о лош-
ем  вођењу ф ин ан си ја , али и морал на неподоб ност свака ко се  подра зу ме вала  (т о је  једна  о д  об ласти 
где  С рби нису  претера но попу стљи ви).  Дионисиј е ј е време но м за себе ст во рио сопс тв ен и посе д у 
Северној  А мер ици 'од  Атлан тика д о Пацифика' који је б ио нед од и рљ ив. Мож да дост а нал ик на  оно 
што је  урадио  ар хиепис ко п  Ја ков. Нико  ни је  с ум њао у и скренос т његово г антиф ашизма или а нтиком-
унизма. То ко м  Др уг ог Све тског рат а  он је много урадио на обелод ањив ању с рпских  страдањ а. Ал и 
он  је им ао свој 'сопст вени на чин  рада' у  к оји нико ни је  мо гао д а се у плиће . Пробле ми  су почел и да 
с е појав љују  након р ат а  када су  по чели  да  с тижу ср пски емигранти,  укључујући  и вла дику  Ник олаја. 
Мно ги  од њих,  од којих  сам  неке  л ич но познав ао  и ли поз н ај ем , има ли  су не ки  ниво  теол ош ког образ-
ова ња . Д ионисије њихов о служење  н ије д оч екао са добр од ошлицом. Чак ни к ада је  в ладика Н иколај  
б ио  у пита њ у.  О н је био гр уб о т ретиран и че сто игнорисан. Д ио нисије га је  д оживља вао  к ао претњу,  
д ок му је  Ни колај  уве к укази ва о пош то вање као н адл ежном  еп ископу .  Ко начно ,  Вла ди ка Никола ј  је 
прихва тио  понуду р ек тората Бог осл овије  Св . Тих она и пр ак тично се  'повук а о'  и з црквено г живо та 
 Ср ба у А мер ици. Укр атк о, Диони си је  се пл ашио мог ућ но сти духов ног  и  црквено г 'препорода ' која 
се појавила  са  емиг ра нтима. (Молим Вас им ајте  на уму да је владика  Ни ко лај, д ок је би о у изг на-
нству, још увек био владајући  еписк оп  Ж ичке епар хије.  Он је то  оста о с ве до св ога уп око јења.  Он 
није  м огао да буд е канон ска претња е пископу друге  е пархије). К ао добар  пр име р з а то к ак о је лош 
 тренут а к  би о ода бра н, патриј ар шијске о птужбе  на ра чун Дион и си ја  дости гле  су  врхуна ц управ о у ча-
су  к ада је Д ио нисије на јгл асн иј е иступао про тив к ом униста. Притисак  н а Патријарш ију д а  га укл они 
 долаз ио је из два из вора:  о д стра не  његов е  со пствен е п астве , и  од стране  Тит овог режима. Не колико 
е пи ск опа посл ат о ј е д а истраж е ствар ,  н о  били су  дочека ни  на нед остој анстве н начи н.  Дион исије је 
одби о сарадњу. Ни је  б ило другог изб ор а нег о  да га укло не . (То се дого д ил о  1963, а  вла дика Никол ај  с е 
 уп окојио  1956). Д ионисије  се зак лањао иза ан тикомун из ма како  би  прикрио  друге ства ри. То је моје 
сх ватање  и м ишљење. О ста вљен сам  себи,  он је у у  јед ном тр ену тку  ч ак затражио д а  буде примљен у 
Московс ку па три јар шију!  Би о је одбијен,  баш ка о и  о д стран е  За граничног  Синода. Д а  би  створио ј ера-
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Одво јив ши се на тај на чин, три епар хи је и око 40 па ро хи ја Сло бод них 
Ср ба, ка ко су они се бе по че ли да на зи ва ју, обра ти ли су се Ру ској За гра нич-
ној Цр кви, али би ли су од би је ни. За тим су на крат ко ушли у оп ште ње нај пре 
са дво ји цом укра јин ских епи ско па Пољ ске Пра во слав не Цр кве, а по том са 
Алек сан дриј ском па три јар ши јом. На крају су крат ко на шли уто чи ште код 
грч ких ста ро ка лен да ра ца - „Хри зо сто мо ва ца” („Фло ри на ца”) ар хи е пи ско па 
Ав ксен ти ја (11/24. сеп тем бра 1981). Ипак, 1991. го ди не об но вље но је оп ште ње 
из ме ђу Срп ске па три јар ши је и Сло бод них Ср ба.717

Ар хи ман дрит Ју стин По по вић је пи сао о ка та стро фал ном по ло жа ју ис точ-
но е вроп ског Пра во сла вља у то вре ме: „Цр ква се по сте пе но ра за ра из ну тра и 
спо ља, иде о ло шки и ор га ни за ци о но; упо тре бља ва ју се сва сред ства: по зна та 
и не по зна та, јав на и тај на, нај пре фи ње ни ја и нај гру бља… И све је то ве што 
рас тво ре но, али за пра во реч је о нај смр то но сни јем отро ву, са мо пре ли ве ном 
ше ће ром… Нај о снов ни ја и нај ру ди мен тар ни ја ло ги ка по ка зу је и до ка зу је: са рад-
ња са отво ре ним ате и сти ма, за кле тим не при ја те љи ма Хри ста и Пра во слав не 
Цр кве Хри сто ве, пот пу но је не ло гич на и ан ти ло гич на. Оне ко ји тра же та кву 
са рад њу, или пак већ са ра ђу ју, или – стра шно је ре ћи! – при си ља ва ју дру ге на 
та кву са рад њу, ми пи та мо ре чи ма све тог апо сто ла: јер шта има пра вед ност са 
бе за ко њем; или ка кву за јед ни цу има све тлост са та мом? А ка кву са гла сност 
Хри стос са Ве ли ја ром? (2. Кор. 6,14-15). Зар не чу је те Хри сто но сног апо сто ла 
ко ји гр ми: ако вам и ми или ан ђео с не ба про по ве да Је ван ђе ље друк чи је не го 
што вам про по ве да смо, ана те ма да бу де! (Гал. 1,8). Или сте у лу ди лу ате и стич-
ке дик та ту ре пот пу но оглу ве ли за Бо жан ску исти ну и за по вест Хри сто ву: не 
мо же те слу жи ти Бо гу и ма мо ну (Мт. 6,24)?”718

рхију,  пр иб еж иште је  нашао  код не кано нских ук рајински х архиј ер еј а. Срећо м,  њего в н ас ледник ,  епи-
ск оп  Ирине ј ( Ко ва чевић), потоњи  митр опо ли т Нов ограчан ичк е митр ополије, б ио  је м ног о цркве ниј и 
чове к. Кас није, када  је епархија п ост ала „Слоб одна Ср пс ка  Цр ква ”,  и када је и мао конта кт е са гр чким  
старо календарци ма  (у то вре ме  са Пај си јем (и справно: Пет ро м) Асторијским и  не к ак ви м  Сино дом ко-
ме  је  о н прип ада о),  као и с а а нтие куменис ти чки оријентиса ним Патри јар хом  а лександр ијским  Нико-
ло м VI (под чиј ом се јурис дик цијом кр атко в ре ме   на ла зио), о н и њего в клир п остали  с у више трад-
ицион алист и (мада  не могу да ка жем  к олико ј е то б ил а само  по за ) .  Чи ни с е да с е м итрополит Иринеј 
о дрека о традиц ионалистичк ог наслеђа.  Као што сам  горе река о,  раск ол је ок ончан, али  ра не се јо ш 
лече.  Сви сук оби сада  се  врте  око и мо винских права и  новца.  Т реба д а  истакнем к ако верујем да је  о. 
Јуст и н  По повић заис та  био убеђен у то  д а  је  е пископ Д ионисије био  прогоњен  због свог антикомуни-
зма. Осећа м д а је њ ему б ио познат, или  је био с преман д а прихват и , само један аспект приче ”.
717 Види: A Time to Choo se , o p. cit., ch. IV; Lardas,  op. cit., p.  22 ; Православље, 1. јун 1991. (С); Kes ton  
News Service, no. 3 79, 11  Ju ly ,  1991, p . 4 ; Anglican and Eastern Churc hes Assoc i ation, December, 1991, pp. 
29- 31.
718  Отац Ју стин (Поп овић), у:  Ves tnik Germanskoj Eparkhii Russkoj Tserk v i za Granitsei,  no. 3, 19 92, pp . 
 15, 1 6 (Р).
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Па три јарх Гер ман је сво ју Цр кву увео у Свет ски Са вет цр ка ва 1965, а 1968. 
по стао је је дан од ње го вих пред сед ни ка. У то вре ме он се та ко ђе збли жио и 
са ка то ли ци ма. Та ко је 1967. ри мо ка то лич ком Би ску пу мо стар ском ре као: 
„вре ме на су та ква да на ше се стрин ске цр кве тре ба да се осла ња ју јед на на 
дру гу, кло не ћи се оно га што нас де ли и кон цен три шу ћи се на оно што нам је 
за јед нич ко”.719 Сле де ће го ди не он је при знао ка то лич ке бра ко ве.

Гер ман је во лео да прав да еку ме ни зам ци ти ра ју ћи срп ску по сло ви цу: 
„Др во се на др во на сла ња, а чо век на чо ве ка”. Али Сло бод ни Ср би су на то 
има ли од го вор: „Ми та ко ђе мо же мо да ци ти ра мо на шу на род ну по сло ви цу: 
'С ким си, она ки си'. Ако имаш не што за јед нич ко са је ре ти ци ма, он да ћеш 
по че ти да де лиш њи хо ва ла жна ми шље ња па ћеш на кра ју и сам по ста ти је ре-
тик. Ка ко ка же аме рич ка по сло ви ца: 'Сва ка пти ца сво ме ја ту ле ти'”.720

Ко мен та ри шу ћи од лу ку Пра во слав них Цр ка ва да по ста ну „ор ган ски 
чла но ви” ССЦ, отац Ју стин је пи сао: „Сва ки истин ски пра во слав ни хри шћа-
нин, вас пи тан под ру ко вод ством све тих Ота ца, по сти ди се ка да про чи та да 
су пра во слав ни чла но ви Пе те Све пра во слав не кон фе рен ци је у Же не ви (јун 
1968)… по пи та њу уче шћа пра во слав них у ра ду Свет ског Са ве та цр ка ва 
за кљу чи ли да је нео п ход но 'да из ја ве ка ко Пра во слав на Цр ква се бе сма тра 
ор ган ским чла ном ССЦ'.

Ова тврд ња је апо ка лип тич ки ужа сна у сво јој не пра во слав но сти и ан-
ти пра во слав но сти. Да ли је Пра во слав ној Цр кви – на ста вља о. Ју стин – том 
Нај све ти јем Те лу Бо го чо ве ка Хри ста би ло по треб но да се бе по ни зи до тог 
сте пе на да ње ни бо го слов ски пред став ни ци – ме ђу ко ји ма су би ли и срб ски 
ар хи је ре ји – ста ну да мо ле за 'ор ган ско' уче шће и члан ство у Свет ском Са ве зу 
цр ка ва, ко ји ће ве ро ват но по ста ти но во 'те ло' и но ва 'цр ква', ко ја ће ста ја ти 
из над свих оста лих цр ка ва, у ко јој ће и Пра во слав не Цр кве и не пра во слав не 
цр кве пред ста вља ти са мо де ло ве? Бо же, са чу вај! Ни ка да пре ни је би ло та квог 
из дај ства и на пу шта ња на ше све те ве ре!

719 Ј оаким В ерц је  пружио још један  могући мотив з а улазак  Ср пске Цр кве у ССЦ. Он сматра  да је 
 „г лавн и 'пр актични ' р аз лог за то што се Српска Правос лавна  Ц рк ва при дружила  ССЦ-у  б ио тај,  што  
ће то те ло  помага ти Срп ск ој  Цркв и  чинећи  је в идљ ив ом  на Западу  и та ко осу је тити покушај  ње не 
лик ви дације  од стр ан е Тит а. Такођ е ССЦ б и доприн ео обно ви мно гих  храм ова  које су  током  Д ругог 
Св ет ског рат а у ништил е  хрватске  у ста ше. Хрва ти су  желели да  из бришу  п рис уство Право славља.  Срп-
ска Цр кв а је осећа ла неопходно ст  д а вра ти  то вид љи во пр исуств о. Сли чн о ССЦ, и по једин е запа дн е 
пр отестан тск е  цркве по мо гле  су гра д њу  новог Богосл овског  фа култе та н а Кара бу рми у  Београ ду. То 
с е м оже см ат ра ти по смртн им шамар ом  Тит у, који  је забранио  подиз ањ е било какв ог пра вослав но г 
храма  у  том  крај у,  ж ел ећи  да то  бу де  једна  идеална ,  прогреси вна социјал истичка  за једни ца, ружних, 
висок их  зграда, без ика квих т рагова Цркве”. 
(„Re: [orthodox-synod] Strange letter”,              orthodox-synod@yahoogroups.com. 2 6  Fe bruary , 2003). 
720 A  Time  to  Choose , op.  c it .,  p . 47.
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Ми од ба цу је мо пра во слав ну ве ру у Бо го чо ве ка Хри ста и ор ган ске ве зе 
са Бо го чо ве ком и Ње го вим Нај све ти јим Те лом: ми га зи мо Пра во слав ну Цр-
кву све тих Апо сто ла, Ота ца и Ва се љен ских Са бо ра – и хо ће мо да по ста не мо 
'ор ган ски чла но ви' је ре тич ког, ху ма ни зо ва ног и чо ве ко по кло нич ког клу ба 
ко ји се са сто ји из 263 је ре си, од ко јих сва ка пред ста вља ду хов ну смрт. 

Као пра во слав ни хри шћа ни, ми смо удо ви Хри сто ви. Хо ћу ли, да кле, узе ти 
удо ве Хри сто ве и од њих на чи ни ти удо ве блуд ни це? (1. Кор. 6,15). Ми то чи ни мо 
на шим ор ган ским је дин ством са Свет ским Са ве зом цр ка ва, ко ји ни је ни шта 
дру го не го пре по род без бо жног чо ве ка, па ган ског идо ло по клон ства.

Ко нач но је за све то о тач ку Пра во слав ну Цр кву све тог Са ве - Цр кву 
све тих Апо сто ла и Ота ца, све тих ис по вед ни ка, му че ни ка и но во му че ни ка 
- до шло вре ме да пре ки не цр кве но и је рар хиј ско ме ша ње са тзв. Свет ским 
Са ве том цр ка ва и да за у век пре се че сва ко уче шће у мо ли тва ма или бо го слу-
же њу, и уоп ште, да од би је уче шће у би ло ка квим цр кве ним од но си ма, ко ји 
не пред ста вља ју и не из ра жа ва ју је дин стве ни и не про ме њи ви ка рак тер Јед не, 
Све те, Са бор не и Апо стол ске Цр кве – Пра во слав не Цр кве – је ди не истин ске 
Цр кве ко ја је ика да по сто ја ла”.721

Го ди не 1971. ар хи ман дрит Ју стин је пре ки нуо оп ште ње са Срп ским па-
три јар хом, док је на ста вио кон так те са дру гим епи ско пи ма.722

Еку ко му ни сти су од не ли још јед ну по бе ду 1968. го ди не, ка да је Бу гар ска 
Цр ква при хва ти ла но ви ка лен дар. Пре ма јед ној вер зи ји про ме на је уве де на 
на ин си сти ра ње ССЦ, ко ји је 1956-66. цр ква ма ра за слао пи сма на ту те му. 
Но, пре ма дру гој вер зи ји но ви ка лен дар је уве ден по на ред би Мо сков ске 
па три јар ши је ко ја је же ле ла да ви ди ка ко ће на про ме ну ре а го ва ти на род у 
Бу гар ској, пре но што при сту пи уво ђе њу те но ви не у Ру си ји.723 Као ре зул тат, 
са мо је ру ски жен ски По кров ски ма на стир у Со фи ји од био да при хва ти но-
ви ка лен дар.

Епи скоп Фо ти је Три ја дич ки, да нас је ди ни ста ро ка лен дар ски епи скоп 
ко ји жи ви у Бу гар ској, пи ше: „Не ко ли ко ме се ци пре уво ђе ња ре фор ме Цр-
кве ни Ве сник је ин фор ми сао из не на ђе ни вер ни на род да ће ре фор ма би ти 
из ве де на 'у скла ду са еку ме ни стич ким стре мље њи ма Бу гар ске Пра во слав не 
Цр кве…' Бу гар ски клир, чак и епи ско пат, би ли су пот пу но не спрем ни да се 
су прот ста ве ка лен дар ској ино ва ци ји, док је вер ни на род, по до зре ва ју ћи не-
што на о па ко, по чео да роп ће. Ка лен дар ску ре фор му је лу ка во и му ње ви то 

721 A Time to  Choose,  o p. cit., p. 53.
722 Јеромонах Сава из манастир а  Деч ани, лич на  к омуникац иј а.
723 Ea stern  C hu rc he s Revi ew,  vol. II, no. 3 ,  Spri ng , 1969, p. 335; Архиманд рит  Порфирије из Софије, 
лична комуникација, фе бруар 1 98 1. 
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спро вео па три јарх Ки рил – за гри же ни мо дер ни ста и 'ср дач ни' при ја тељ Ва се-
љен ског па три јар ха Ати на го ре! Сви су зна ли да па три јарх ужи ва на кло ност 
ко му ни стич ких вла сти (за сво је 'слу же ње' њи ма, до био је ти ту лу 'ака де ми ка' 
– чла на Бу гар ске Ака де ми је На у ка!). Сви ма је би ла по зна та ње го ва де спот-
ска на рав: чи нио је све што је мо гао да би го нио и уни штио сво је иде о ло шке 
про тив ни ке”.724 

„Је рес над је ре си ма”
У дру гој по ло ви ни ше зде се тих опо зи ци ја еку ме ни зму, не са мо у сло вен-

ским, не го и у оста лим ауто ке фал ним Цр ква ма, би ла је по сте пе но угу ше на. 
Не ки кон зер ва тив ни је рар си су се упо ко ји ли, као па три јарх Хри сто фор Алек-
сан дриј ски (1967); дру ги су би ли углав ном на сил но укло ње ни или за ме ње ни, 
као ар хи е пи скоп Хри зо стом Атин ски и на сто ја те љи не ких све то гор ских 
ма на сти ра; тре ће су успе шно ућут ка ли под ми ћи ва њем, као Пра во слав ну 
Цр кву Аме ри ке.

Грч ка др жав на цр ква би ла је сло мље на исто вре ме но пот ку пљи ва њем 
и гру бим по ли тич ким при ти ском. Пот ку пљи ва ње је до ла зи ло од стра не 
Ва ти ка на у ви ду по врат ка мо шти ју све тих Ан дре ја, Ти та и Иси до ра Грч кој 
цр кви (и мо шти ју све тог Са ве Осве ће ног Је ру са лим ској па три јар ши ји). Ар-
хи е пи ско пу Хри зо сто му би ло је вр ло те шко да са јед не стра не по здра вља 
по вра так мо шти ју и из ра жа ва за хвал ност због то га, а са дру ге – да спро во ди 
твр до про ти вље ње уки да њу ана те ма про тив Ри ма. 

Још је дан лу кав по тез од стра не Ва ти ка на био је да до пу сти ка то ли ци ма 
на Кр фу и Јон ским остр ви ма (око 3,000 љу ди) да 30. апри ла 1967. го ди не Пас-
ху сла ве по пра во слав ном ка лен да ру. Ча со пис Екли си ја ис ти че: „Ова од лу ка 
иза зи ва при род но по до зре ње да је у пи та њу про па ганд ни ко рак и по ку шај 
про зе ли ти зма ме ђу пра во слав ним ста нов ни штвом Кр фа”.725 По што је пу но 
је дин ство по ста ло из глед но, па пи сти ма ви ше ни је би ло то ли ко ва жно у ко ји 
дан они и Пра во слав ни сла ве пра зни ке, све док је то би ло исто га да на.

По сто ји још јед но све до чан ство да је па па те го ди не по ку ша вао да убр за 
збли жа ва ње. Та ко је у ма ју би ло из да то Ка то лич ко еку ме ни стич ко упут ство, 
ко је ка то ли ци ма до пу шта да се при че шћу ју у пра во слав ним хра мо ви ма ако се 
на ла зе да ле ко од сво јих и то ком ду жег вре ме на не мо гу да при ме ка то лич ке 
тај не. Па три јарх Ати на го ра је у мар ту још го во рио ка ко пра во слав ни не мо гу 
да при ма ју „бла го дат све тих тај ни од све ште ни ка ко ји и сам ни је пра во сла-

724 Pravoslavnaia Rus', N 21 (1522), November 1/14, 1 994, pp .  8, 9 (Р).
725 Eastern Ch urches Review, vol. I, no. 3, Spring , 1967,  p . 291.
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ван”. За тим је у ју лу па па по се тио Кон стан ти но пољ, где се мо лио за јед но са 
па три јар хом. По се та је уз вра ће на у ок то бру, ка да је Ати на го ра по се тио Рим, 
и ка да су оба је рар ха се де ла на јед на ким и исто вет ним тро но ви ма – до га ђај 
без пре се да на у ана ли ма рим ског пап ства, за ко ји сва ка ко не по сто ји па ра ле-
ла ни на Са бо ру у Фи рен ци 1438-39. го ди не”.726

Ова раз ме на по се та би ла је знат но олак ша на чи ње ни цом да је 21. апри ла 
у Грч кој из вр шен вој ни удар. Но во фор ми ра на вла да од мах је об ја ви ла „Оба ве-
зни за кон” од 10. ма ја, ко јим је рас пу штен Све ти Си нод и за ме њен Си но дом 
иза бра ним од стра не вла де, а ар хи е пи скоп Хри зо стом је пен зи о ни сан као 
су ви ше стар за оба вља ње те ду жно сти и за ме њен ар хи е пи ско пом Је ро ни мом, 
ко ји је био члан Цен трал ног ко ми те та ССЦ од 1954. Овај чин је ве о ма под се-
ћао на то ка ко је ре во лу ци о нар на вла да иза бра ла Хри зо сто ма (Па па до пу ло са) 
1922. го ди не и мо же се прет по ста ви ти да је из ве ден са истим ци љем – да се 
по сто је ћи је рарх за ме ни оним ко ји ће би ти бли жи За па ду и еку ме ни зму.

Но ви, не ка нон ски иза бран ар хи е пи скоп бр зо је по ка зао ко је, по сти жу-
ћи „пот пу ну са гла сност” са Ва се љен ском па три јар ши јом и из но се ћи сле де ћи 
став у сво јој бе се ди на усто ли че њу: „На ши од но си са не пра во слав ним кон-
фе си ја ма тре ба да бу ду обе ле же ни хри шћан ском љу ба вљу и ме ђу соб ним 
по што ва њем, ка ко би под сти ца ли при ја тељ ство; али исто вре ме но ми тре ба 
да очу ва мо на ше до сто јан ство на шу твр ду ода ност пра во слав ној ве ри и уче-
њу. Као на пр вом усло ву за сва ко збли же ње, ми мо ра мо да ин си сти ра мо на 
осу ди про зе ли ти зма”.727 

Је ди ни про блем у овој на из глед кон зер ва тив ној из ја ви био је тај, што 
„твр да ода ност пра во слав ној ве ри” и „осу да про зе ли ти зма” ни ка ко не иду за-
јед но, јер, ако ве ру је мо да је пра во слав на ве ра – ве ра исти ни та, он да тре ба да 
се на да мо обра ће њу љу ди из дру гих ве ра и да ра ди мо на то ме. Ми осу ђу је мо 
про зе ли ти зам ме ђу пра во слав ни ма не за то што он пред ста вља не што „не ко-
рект но” и про тив ре чи не ка квом ре ли ги о зном пак ту о не на па да њу, не го за то 
што од во ди љу де из спа со но сног ков че га Је ди не Истин ске Цр кве. Из истог 
раз ло га ми по др жа ва мо пра во слав но ми си о на ре ње ме ђу ино слав ни ма, јер 
оно во ди ка њи хо вом спа се њу, чи ме се ис пу ња ва ју Спа си те ље ве ре чи: Иди те, 
да кле, и на у чи те све на ро де (Мт. 28,19).728

726 Eastern Churc hes Review, vol. I, no. 4, W inter, 1967-6 8,  p.  419.
727 Eastern Ch urches Re vi ew,  vol.  I,  no. 4 ,  Wi nt er, 1967-68, p. 4 25. 
728 У ве зи  са тим , Архимандр ит Јо ван-Џон (Л уи с) из манаст ир а Прес вет е Б огород иц е  у Норт Фо рт  
Мејерсу (Ф лорида) пр ич ао је  ау то ру  како ј е у  ав густу  19 67.  посе тио пат риј арха Атинагор у, и, бу ду ћи 
 да је та да  б ио ипођакон Р уфи нијанск е В изантијске К атоличке ц ркве, затраж ио  је да п ређе у Прав-
ослављ е. Атинагора га  је  обес хр аб рио река вш и да  он треба  да остане у тој унијатској цркви  и да тако  
с лужи као „ мо ст”  између к атолика  и православних!
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Би ло је и дру гих, ви ше по ли тич ких раз ло га за пре врат у Цр кви. Ати на-
го ра је ужи вао на кло ност Аме ри ке, са јед не стра не као нај по год ни ја осо ба за 
по сти за ње спо ра зу ма из ме ђу Тур ске и Грч ке, а са дру ге – ра ди су прот ста вља-
ња ути ца ју со вје ти зо ва не Мо сков ске па три јар ши је. За то је би ло по треб но да 
ње го ви опо нен ти у Грч кој цр кви бу ду уда ље ни.729

Је рар хи ја Грч ке цр кве је ућут ка на (или тач ни је укло ње на); али ве ћи на 
све то гор ских мо на ха и да ље се ва тре но про ти ви ла ски да њу ана те ма. Сто га је 
у но вем бру 1967. био по слат ег зар хат (тј. на ме сни штво) од тро ји це епи ско па 
пре у ре ђе не Грч ке цр кве, са ци љем да по ку ша ју са пре у бе ђи ва њем мо на ха и 
да оне ма на сти ре ко ји су пре ки ну ли оп ште ње са еку ме ни сти ма, на ро чи то 
Ди о ни си јат, вра те на траг у по слу ша ње Ва се љен ској па три јар ши ји. Ме ђу тим, 
они су у тој ми си ји пре тр пе ли не у спех.

Го ди не 1968. са ста ла се IV Ге не рал на асам бле ја ССЦ у Уп са ли. Срп ски 
па три јарх Гер ман био је је дан од шест ње них пред сед ни ка, и на том ме сту 
остао је то ком на ред них 10 го ди на. Ка да се има у ви ду го ре ре че но, из гле да 
чуд но што је Грч ка цр ква од би ла да уче ству је на Асам бле ји у Уп са ли. Али 
мо ти ви за та кву од лу ку би ли су по ли тич ки – не га ти ван од нос швед ске вла де 
и ССЦ пре ма грч кој вој ној хун ти.

Уп са ла је зна чај но уна пре ди ла еку ме ни стич ки по крет, и то, ка ко је ра-
до сно ис та као но ви ге не рал ни се кре тар Кар сон Блејк, са Пра во слав ни ма 
ко ји су узе ли пу но уче шће у свим сек ци ја ма и ко ми те ти ма, и без ика квих 
одво је них из ја ва ко је се ра зи ла зе са из ја ва ма про те стант ске ве ћи не, ка квих 
је че сто би ло у про шло сти. Са да су са мо Ру ска За гра нич на Цр ква, Ру ска 
Ка та комб на Цр ква и грч ки и ру мун ски ста ро ка лен дар ци ста ја ли на пу ту ко-
нач ног три јум фа еку ме ни зма. До шло је вре ме да по след њи оста так Истин ске 
Цр кве Хри сто ве, пред ли цем пот пу но не дво сми сле не апо ста си је зва нич них 
цр ка ва „свет ског пра во сла вља”, од ба ци сва ко ле ба ња, све ла жне на де и сва 
ис ку ше ња да чи ни ком про мис. До шло је вре ме да се об ја ви ка ко еку ме ни зам 
не пред ста вља про сто не ка нон ску ак тив ност, не го је рес, и то не обич ну, не го 
– „је рес над је ре си ма”.

Та де фи ни ци ја еку ме ни зма по ја ви ла се у из ве шта ју о Уп сал ској асам бле-
ји ССЦ ко ји је Ар хи е пи скоп ка над ски Ви та ли је (Ју сти нов) под нео Си но ду 
РПЦЗ: „На отва ра њу Асам бле је про чи та на је еку ме ни стич ка мо ли тва у име 
свих са бра них: 'Бо же, Оче наш, Ти мо жеш да ство риш све по но во. Ми се пре-
да је мо Те би, по мо зи нам да жи ви мо за дру ге, јер се Тво ја љу бав про сти ре на 
све љу де, и да тра жи мо Исти ну ко ју не зна мо…' Ка ко су пра во слав ни мо гли 

729 Macr is, op. cit., pp. 101-105.
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мир но да слу ша ју ове по след ње ре чи? Ин те ре сант но би би ло по гле да ти у том 
тре нут ку ли ца пра во слав них је ра ра ха, ко ји су јав но из ја вљи ва ли да та ко ђе не 
по зна ју Исти ну. Сва ки наш ба ћу шка-све ште ник и у нај за ба че ни јем се о це ту 
опит но по зна је Исти ну, јер сто ји пред пре сто лом Бо жи јим и мо ли се Бо гу у 
ду ху и исти ни. Чак и Жур нал Мо сков ске па три јар ши је, ко ји је у пот пу но сти 
пот чи њен цен зу ри Ко му ни стич ке пар ти је, ци ти ра ју ћи ре чи мо ли тве у члан-
ку о тој кон фе рен ци ји, ни је се усу дио да ен гле ску реч „truth” пре ве де као 
„исти на”, не го ју је пре вео као „прав да”. На рав но, сви ма је би ло са вр ше но 
ја сно да се у да том слу ча ју, у тек сту мо ли тве, без и нај ма ње дво сми сле но сти 
го во ри о Исти ни. Мо жда су пра во слав ни је рар си на тој кон фе рен ци ји при-
бе гли ста рој је зу ит ској прак си re ser va tio men ta lis, али у овом слу ча ју, ако се 
сви ти де ле га ти не по ка ју због гре ха за јед нич ке мо ли тве са је ре ти ци ма, ми 
тре ба да сма тра мо да се они на ла зе на пот пу но ла жном пу ту од ступ ни штва 
од Истин ског Пра во сла вља… Еку ме ни зам је је рес над је ре си ма, за то што 
је сва ка је рес у исто ри ји Цр кве до да нас стре ми ла ка то ме да за у зме ме сто 
истин ске Цр кве, а еку ме ни стич ки по крет, об је ди њу ју ћи све те је ре си, по зи ва 
их да све за јед но се бе сма тра ју за је ди ну истин ску Цр кву”.730

730 Vitaly, „Ekumen izm”, P ra voslavnij Vestnik, June, 1969, pp. 14-30; Moskva, 19 91 , no. 9, p. 149  (Р).
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7. ЗЕ НИТ ЕКУ МЕ НИ ЗМА
И ПРО ПАСТ КО МУ НИ ЗМА

(1970-1990)

Иза ђи те из ње, на ро де мој,
да не са у че ству је те у гре си ма ње зи ним,

и да вас не сна ђу зла ње зи на. 
Отк. 18,4.

Апе ли истин ски пра во слав них упу ће ни „свет ском пра во сла вљу”, углав-
ном ни су озбиљ но схва та ни; исто ри ја зва нич ног „свет ског пра во сла вља” од 
1970. пред ста вља ла је не пре ста но про па да ње у све ду бљу оту ђе ност од Бо га 
и пот чи ња ва ње ма мо ну. Би ло је и не ких све тлих тре ну та ка у пре о вла ђу ју ћој 
тми ни, као на при мер при вре ме но ује ди ње ње истин ски пра во слав них 1971. 
го ди не и пад ко му ни зма 1989-1991. Али уоп ште узев, еку ко му ни зму, ко ји је 
то ком ше зде се тих за у зео и по след ње ба сти о не офи ци јел них цр ка ва, би ло 
је до зво ље но да пу сто ши и да ље. До 1970. све по ме сне пра во слав не цр кве 
сту пи ле су у Свет ски Са вет цр ка ва. Та чи ње ни ца, за јед но са све уоч љи ви јим 
сла бље њем Гво зде не за ве се ко ја је де ли ла цр кве Ис то ка и За па да, чи ни на шу 
по де лу на исто ри ју Ру ске Цр кве са јед не стра не, и Грч ке и Бал кан ских Цр ка ва 
са дру ге, све ви ше ве штач ком. Од са да мо же мо да го во ри мо о је дин стве ном 
бло ку ко ји чи не цр кве од ступ нич ког „свет ског пра во сла вља”, јер су све оне, 
у ве ћој или ма њој ме ри, под ле гле „све је ре си” еку ме ни зма, и ко ји ма на су прот 
сто ји не ко ли ко истин ски Пра во слав них Цр ка ва, ко је по ку ша ва ју да до стиг ну 
је дин ство пред ли цем за јед нич ког не при ја те ља.

Мо сков ски еку ме ни зам и Ми тро по ли ја
У ме ђу вре ме ну, Мо сков ска па три јар ши ја, под ру ко вод ством Ми тро-

по ли та ле њин град ског Ни ко ди ма (Ро то ва), ина че ге не ра ла КГБ-а и тај ног 
ка то лич ког би ску па, сту па ла је круп ним ко ра ци ма на ме ђу на род ној еку ме ни-
стич кој по зор ни ци. Та ко је у ок то бру 1969. ми тро по лит Ни ко дим при че стио 
ка то лич ке сту ден те Ру си ку му у Ри му. За тим је, 16. де цем бра, усле ди ла од лу ка 
ру ског Све ште ног Си но да да се пра во слав ном све штен ству до пу сти да да је 
Све те Тај не ста ро о бред ци ма и ка то ли ци ма.
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Ова од лу ка иза зва ла је „из не на ђе ње, жа лост и не до у ми цу” у Грч кој цр кви, 
као и „но ву про бле ма тич ну си ту а ци ју са еку мен ске, па стир ске и бо го слов ске 
тач ке гле ди шта” по ми шље њу Ва се љен ске па три јар ши је.731 

Но, ни је ли Ати на го ра го во рио да је рар си и те о ло зи не тре ба да сто је 
на пу ту на ро да ка ин тер ко му ни о ну? Те шко је у ова квој ре ак ци ји грч ких но-
во ка лен да ра ца ви де ти би ло шта дру го осим љу бо мо ре пре ма Ру ској цр кви 
ко ја их је пре те кла у еку ме ни стич кој тр ци. У сва ком слу ча ју то ни је до ве ло 
ни до ка кве од луч не ак ци је. 

Мно го озбиљ ни ја би ла је од лу ка Си но да РПЦЗ „да раз мо три ре ше ње 
Мо сков ске па три јар ши је да ри мо ка то ли ци ма омо гу ћи при ступ свим Све тим 
Тај на ма Пра во слав не Цр кве, ко је на ру ша ва све ште не ка но не и про тив но је 
дог мат ском уче њу Пра во сла вља. Ула зе ћи у оп ште ње са ино слав ни ма, Мо-
сков ска па три јар ши ја се от ђу је од је дин ства са све тим Оци ма и учи те љи ма 
Цр кве. Овим сво јим чи ном она не осве ћу је је ре ти ке ко ји ма да је Све те Тај не, 
не го и са ма по ста је су де о ник њи хо ве је ре си”.732

Ар хи е пи скоп Авер ки је из РПЦЗ је ова ко про ко мен та ри сао то ре ше ње: 
„Чак и ако је би ло не ка квих сум њи о то ме ка ко тре ба да се од но си мо пре ма 
са вре ме ној Мо сков ској па три јар ши ји, и да ли је мо же мо сма тра ти за пра во-
слав ну по сле ње ног те сног са ве за са бо го бор ци ма и про го ни те љи ма ве ре и 
Цр кве Хри сто ве, са да те сум ње тре ба пот пу но да от пад ну: сту пив ши у ли тур-
гиј ско оп ште ње са па пи сти ма, Мо сков ска па три јар ши ја је са мим тим от па ла 
од Пра во сла вља и не мо же се ви ше сма тра ти за пра во слав ну…”733

Од лу ка Мо сков ске па три јар ши је о да ва њу при че шћа ка то ли ци ма до ве ла 
је у те жак по ло жај дру гу ру ску ју рис дик ци ју у Се вер ној Аме ри ци - Ми тро по-
ли ју; јер по чет ком ше зде се тих Ми тро по ли ја (за јед ни ца у рас ко лу у од но су 
на  РПЦЗ од 1946.), у ли цу оца Ге ор ги ја Фло ров ског, би ла је ме ђу нај кон зер-
ва тив ни јим уче сни ци ма еку ме ни сти чог по кре та.

Ипак, та цр ква би ла је у тај ним пре го во ри ма са Мо сков ском па три јар ши-
јом о да ри ва њу ауто ке фал но сти. Пре ма до го во ру ко ји су по сти гли Мо сков ска 
па три јар ши ја је тре ба ло да Ми тро по ли ју про гла си за Ауто ке фал ну цр кву Аме-
ри ке у за ме ну за ја пан ске па ро хи је ове по след ње, ко је би пре шле у ју рис дик ци ју 
МП. Овај до го вор, ко ји ни је при зна ла ни јед на дру га ауто ке фал на Цр ква, и на 
ду же ста зе ко ри стио је са мо па три јар ши ји и КГБ-у, об ја вљен је у де цем бру 
1968. – баш у тре нут ку ка да је Мо сков ска па три јар ши ја са оп шти ла да ула зи у 

731 Eastern  Chur ches Review, vo l.  II I, no.  1, Spring, 1970, pp. 91, 92. 
732 Одлука  од 18/31. ма рт а 1970.
733 Archbishop Averky, C ont emp orary Life in the Light of the Word of God: Sermons  an d  Sp eeche s  (1 969-
1973), vol . I II, Jo rd an ville,  p.  21 6.
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де ли мич но оп ште ње са ка то ли ци ма. Та ко је бив ша Ми тро по ли ја до би ла ауто-
ке фал ност од цр кве ко ја се са да на ла зи ла у оп ште њу са ка то ли ци ма. 

При род но, то је на не ло смрт ни уда рац оним ан ти е ку ме ни стич ким схва-
та њи ма ко ја су још по сто ја ла у тој цр кви, што је оста ви ло Ру ску За гра нич ну 
Цр кву и грч ке ста ро ка лен дар це – као и је да на ест од два де сет све то гор ских 
ма на сти ра 1970. го ди не – као је ди не Цр кве ко је су још би ле сло бод не од је ре-
си еку ме ни зма и у ста њу да јој се отво ре но су прот ста ве.

У сво ме су ду о ауто ке фал но сти Аме рич ке пра во слав не цр кве, Ар хи је-
реј ски Са бор РПЦЗ из 1971. го ди не пре шао је пре ко је ре тич ког, еку ме ни-
стич ког аспек та ства ри и кон цен три сао се на не за ко ни тост цр кве ко ја је 
ауто ке фал ност да ла:

„Ар хи је реј ски са бор, са слу шав ши из ве штај Си но да о до би ја њу ауто ке-
фал но сти за тзв. Ми тро по ли ју од стра не Мо сков ске па три јар ши је, одо бра ва 
све ко ра ке ко је је Си нод пред у зео ка ко би уве рио ми тро по ли та Ири не ја и 
ње го ве ко ле ге о по губ но сти ко ра ка ко ји је до вео до про ду бљи ва ња по де ле 
про у зро ко ва не од лу ком Кли вленд ског са бо ра из 1946. ко ји се одво јио од Ру-
ске Пра во слав не За гра нич не Цр кве.

Аме рич ка ми тро по ли ја је до би ла сво ју ауто ке фал ност од Мо сков ске 
па три јар ши је, ко ја не ма истин ско ка нон ско пре јем ство од Ње го ве све то сти 
па три јар ха Ти хо на, још од вре ме на ми тро по ли та Сер ги ја, ко ји се ка сни је 
про гла сио за па три јар ха, по га зио сво ју за кле тву да ту ми тро по ли ту Пе тру, 
чу ва ру па три јар шиј ског тро на, и стао на пут ко ји је ка сни је осу ђен од стра не 
нај ста ри јих је ра ра ха Ру ске Цр кве. Пот чи ња ва ју ћи се све ви ше за по ве сти ма 
ате и стич ког, ан ти хри шћан ског ре жи ма, Мо сков ска па три јар ши ја је пре ста ла 
да бу де та ко ја из ра жа ва глас Ру ске Пра во слав не Цр кве. Из тог раз ло га, као 
што је Ар хи је реј ски Си нод ис прав но за кљу чио, ни је дан њен чин, укљу чу ју-
ћи и да ва ње ауто ке фал но сти Аме рич кој ми тро по ли ји, не ма за кон ску сна гу. 
И не са мо то – овај чин ти че се пра ва мно гих цр ка ва ко је су из ра зи ле сво је 
про те сте и чак пре ки ну ле оп ште ње са Аме рич ком ми тро по ли јом.

По сма тра ју ћи са ту гом тај чин, ко ји не оста вља на ду на об но ву цр кве ног 
је дин ства у Аме ри ци, Ар хи је реј ски Са бор РПЦЗ у про гла ше њу аме рич ке 
ауто ке фал но сти ви ди ко рак ко ји Аме рич ку цр кву во ди још да ље од цр кве ног 
је дин ства са Ру ском Цр квом. До жи вља ва ју ћи то као ве ли ки грех про тив по ро-
бље не и на па ће не Ру ске Цр кве, Ар хи је реј ски Са бор ОД ЛУ ЧУ ЈЕ: ни клир ни 
ла и ци (РПЦЗ) не тре ба да има ју мо ли тве но је дин ство или бо жан ске слу жбе 
са је рар хи јом или кли ром Аме рич ке ми тро по ли је”.734

734  У: Young , o p. cit., pp.  11 7- 118.
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Ду би ну па да Аме рич ке пра во слав не цр кве по ка зу је чи ње ни ца да ка да 
је ве ли ка па ро хи ја АПЦ у Бриџ пор ту (Ко нек ти кат), са 5000 па ро хи ја на, при-
мље на 1972. у кри ло РПЦЗ, по ка за ло се да су нај ма ње 43 од 45 чла но ва па ро-
хиј ског са ве та ма со ни! И по ред то га од лу че но је да бу ду при мље ни – али ни је 
би ло ко ри сти. Пет го ди на ка сни је па ро хи ја се вра ти ла у АПЦ.735 Очи глед но, 
ма со не ри ја се јед на ко ду бо ко уву кла у АПЦ као и у Грч ку Ар хи е пи ско пи ју 
под Кон стан то но по љем...

Је ро мо нах Се ра фим Ро уз је пи сао о том до га ђа ју: „Аме рич ка Ми тро по ли-
ја је без сум ње упа ла у ову зам ку из на ив но сти и ње ни је рар си већ де мон стри-
ра ју да се иза та ко зва не 'не за ви сно сти' са кри ва суп ти лан об лик пси хо ло шке 
за вис но сти. Но вин ски члан ци по ка зу ју да су епи ско пи и клир Ми тро по ли је 
по че ли да оправ да ва ју не са мо со вјет ску до ми на ци ју над цр кве ном ор га ни-
за ци јом, већ и сам со вјет ски си стем. Је дан све ште ник 'при зна је да су не ки од 
со вјет ских епи ско па со вјет ски аген ти и да це ла ауто ке фа ли ја сле ди по ли тич ка 
стре мље ња из ло же на од стра не со вјет ске вла де'; Ци ти ран је епи скоп ко ји је 
го во рио да сма тра ка ко су со вјет ски љу ди срећ ни и до бо ро об у че ни, и ако 
се не ко жа ли на вла ду – е, то ра де и Аме ри кан ци”.

На дру гом ме сту о. Се ра фим на во ди ре чи истог епи ско па: „Као Аме ри-
кан ци ми тре ба да пре и спи та мо сво је по и ма ње жи во та у Со вјет ском Са ве зи”. 
„Ова кве из ја ве – пи ше о. Се ра фим – обе ло да њу ју 'ауто ке фа ли ју' као ва жно 
ору ђе Мо скве и по ли ти ке 'не у тра ли за ци је' јав ног мње ња на За па ду”.

Твр див ши да је би ло мно го го ре ка пи ту ли ра ти пред ни хи ли стич ком 
др жа вом у сло бо ди не го под при ти ском, о. Се ра фим је пи сао све ште ни ку 
Ми тро по ли је: „У на шој сре ди ни про на ћи ће те сим па ти је и са жа ље ње за све, 
осим за во де ће мо сков ске је рар хе; па чак и за не ке од њих, про на ћи ће те са о-
се ћа ње због не људ ских окол но сти под ко ји ма су би ли при си ље ни да из да ју 
Пра во сла вље... Али ово са о се ћа ње не  мо же да до пу сти да се ми ко ји смо 
сло бод ни... ста ви мо у исту зам ку у ко ју је (Мо сков ска па три јар ши ја) би ла 
при си ље на да упад не! А то је учи ни ла Ми тро по ли ја... Сва ким де лом сво га 
би ћа и сва ким осе ћа њем ду ше ми се гну ша мо овог сло бод ног ак та из да је... 
Зар не схва та те те жи ну свог ду хов ног роп ства?

Да ли је 'сту па ње на сце ну свет ског пра во сла вља' за и ста то ли ко ва жно за 
Ми тро по ли ју да она мо ра то да ра ди на ра чун на па ће них ру ских пра во слав-
них вер ни ка? Да ћу вам са мо ма ли при мер: ми тро по лит Ни ко дим је ве ли ки 

735 Инф ормација добијена  о д  оца Алекса нд ра Лебед ева (с вештеника к оји  је поста вљен на ту 
 парохију од стране РПЦЗ): „Re: Paradosis Our Beliefs – Some Th oughts in Response to Keith and Gregory”, 
17 July, 2002, orthodox-tradition@yahoogroups.com, и од оца Џо на Шо уа: „Re: [Pa ra do sis] Ma so nry and 
the RO COR, 20 and 21 July, 2002,                 orthodox-tradition@yahoogroups.com.



412

'до бро твор' Ми тро по ли је, и ни ко не мо же да сум ња у то да је ње гов успех са 
Ми тро по ли јом оја чао ње го ву по зи ци ју у Мо сков ској па три јар ши ји. Са дру ге 
стра не, мир ја нин Бо рис Та лан тов у СССР је ми тро по ли та Ни ко ди ма отво ре но 
на звао из дај ни ком Цр кве, ла жо вом и аген том свет ског ан ти хри шћан ства и 
због тих из ја ва (из ме ђу оста лог) био је за тво рен од стра не Со вје та; ми тро-
по лит Ни ко дим го во ри За па ду да је он био у за тво ру због 'про тив вла ди них 
ак тив но сти'. Че твр тог ја ну а ра ове го ди не Бо рис Та лан тов је умро у за тво ру, 
не сум њи во као жр тва ми тро по ли та Ни ко ди ма (из ме ђу оста лих). Да ли Ми-
тро по ли ја осе ћа да је на стра ни овог ис по вед ни ка? Ја не ви дим ка ко би то 
мо гло да бу де.”736

Ипак, пре но што на пу сти мо зло срећ ну Ми тро по ли ју, да чу је мо ње ну 
по след њу пра во слав ну из ја ву о еку ме ни зму, из да ту од стра не Ве ли ког са бо ра 
Ру ске ми тро по ли је у мар ту 1969: „Основ ни циљ еку ме ни стич ког по кре та… 
пред ста вља је дин ство свих хри шћа на у јед ном бла го дат ном те лу. И ту Пра-
во слав на Цр ква чвр сто ис по ве да да се та кво истин ско је дин ство про на ла зи, 
пре све га, у је дин ству ве ре, у не сум њи вом при хва та њу од стра не свих Све тог 
Пи сма и Све тог Пре да ња, она ко ка ко су они у свој пу но ћи и це ло сти са чу-
ва ни у Цр кви. Пра ва љу бав пре ма бра ћи одво је ној од нас (при мед ба: ово је 
не пра ви лан на зив за је ре ти ке, ко ји ни су на ша бра ћа у Хри сту) не са сто ји се 
сто га у пре ћут ки ва њу све га оно га што нас раз два ја, не го у ча сном све до че њу 
Исти не, ко ја је ди на мо же све да нас ује ди ни, а та ко ђе и у оп штем тра га њу 
за пу те ви ма ка ко Исти ну учи ни ти очи глед ном за све. Пра во слав на Цр ква је 
од у век са мо на тај на чин схва та ла сво је уче шће у еку ме ни стич ком по кре ту… 
Ипак, уну тар еку ме ни стич ког по кре та увек је по сто ја ло дру га чи је схва та ње 
је дин ства. То дру го схва та ње да нас из гле да по ста је мно го по пу лар ни је. Оно 
фак тич ки не при да је ни ка кав зна чај са гла сно сти у ве ри и уче њу, и ба зи ра но 
је на ре ла ти ви зму, тј. на прет по став ци да дог мат ско и ка нон ско уче ње Цр кве, 
по што је „ре ла тив но”, ни је оба ве зно за све. Је дин ство се ви ди као већ по сто је-
ће, и тре ба га са мо из ра зи ти или по ја ча ти кроз еку ме ни стич ке ма ни фе ста ци је 
и слу жбе. Та кав при ступ пот пу но је не спо јив са пра во слав ним по и ма њем 
еку ме ни стич ког по кре та. 

Раз ли ке из ме ђу ова два при сту па ниг де се бо ље не ви де не го у од но су 
пре ма са слу жи ва њу и за јед нич ком при че шћи ва њу по де ље них хри шћа на. 
Пре ма пра во слав ном уче њу мо ли тве и Све те Тај не Цр кве, на ро чи то Бо жан-
ска Ев ха ри сти ја, пред ста вља ју из раз пот пу ног је дин ства – у ве ри, у жи во ту, 
у слу же њу Бо гу и чо ве ку – ка ко је Бо гом да но. Ми тра жи мо та кво је дин ство 

736 Fr. Seraph im , у: Hieromonk Damascene  op .  cit., pp. 400-401. 
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са дру гим хри шћа ни ма, али га још ни смо до сти гли. За то по пра во слав ном 
схва та њу не мо же би ти до пу ште на ни ка ква фор ма са слу жи ва ња, тј. ни ка кво 
за јед нич ко уче шће у ли тур гиј ској мо ли тви или Све тим Тај на ма, са они ма ко ји 
не при па да ју Пра во слав ној Цр кви, јер то би би ло је дин ство ко је у ствар но-
сти не по сто ји. То би би ла са мо об ма на, об ма на дру гих и ства ра ње ути ска да 
Пра во слав на Цр ква при зна је оно што за пра во не при зна је”.737 

Са бо ри из 1971.
Од ма ја до ју на 1971. одр жан је Са бор Мо сков ске па три јар ши је, ко ме је 

при су ство ва ло 75 је ра ра ха, 65 кли ри ка и 78 мир ја на, пред став ни ци мно гих 
дру гих Пра во слав них Цр ка ва и ге не рал ни се кре тар ССЦ. По твр ђе не су све 
пре ђа шње од лу ке ко је је МП до не ла од 1945. Био је пред ло жен са мо је дан кан-
ди дат за па три јар ха (па три јарх Алек сеј је умро у апри лу): сла би ми тро по лит 
Пи мен, ко ји је био иза бран јав ним гла са њем (тај но гла са ње ни је до зво лио све-
моћ ни ми тро по лит Ни ко дим). По твр ђен је Ста тут из 1961. ко ји је епи ско пи ма 
и кли ру од у зи мао кон тро лу над па ро хи ја ма738, као и (ано ним ни) Ни ко ди мов 
из ве штај о од лу ци да се да је при че шће ка то ли ци ма, у ко ме је ре као да је овај 
по сту пак оправ дан „с об зи ром на то да има мо за јед нич ку ве ру са њи ма по 
пи та њу Све тих тај ни”.739

Са бор МП је та ко ђе ре шио „да по ве ри ви шој цр кве ној вла сти Ру ске 
Пра во слав не Цр кве да на ста ви по ку ша је за по нов но сје ди ње ње са Мај ком 
Цр квом та ко зва не Ру ске Пра во слав не За гра нич не Цр кве (Кар ло вач ки рас-
кол), Укра јин ске Ауто ке фал не Пра во слав не Цр кве и дру ге ње не ра се ја не 
де це... С об зи ром на чи ње ни цу да ак тив ност при ста ли ца та ко зва не Ру ске 
Пра во слав не За гра нич не Цр кве... про тив Мај ке Ру ске Пра во слав не Цр кве 
и про тив Све те Пра во слав не Цр кве у це ли ни, ште ти Све том Пра во сла вљу, 
ви шој цр кве ној вла сти Мо сков ске па три јар ши је је по ве ре но  да у нај бли жој 
бу дућ но сти ре а ли зу је нео п ход не ка нон ске санк ци је пре ма от пад нич ком збо-
ри шту... Кар ло вач ком рас ко лу и ње го вим не по ка ја ним след бе ни ци ма.740

737 Th e  Or thodox Church, May, 1969, цитирано у: Eastern Churche s Revi ew ,  v ol. I I,   no . 4, Au tu mn , 1969 , 
p p. 425-26 .
738 У  својим  Мемоари ма арх ие писк оп Вас ил и је  Бр иселс ки  с е  сећа к ако  је пита о б ившег к атаком-
бног а рх ие пископа  Венијамина  (Но витско г)  И ркутског  за шт о није проговорио против ов ог  поступка. 
Ве ниј амин ј е одгов ор ио: „Т и знаш,  да сам  12 го ди на  био на присилно м  ра ду у Коли ми. Немам снаге у 
м оји м годинама да опет то започињем. Опро сти ми ! !”  (Monk  Ben jam in, op.  c it., part 5,  p. 47). 
739  Zh urn al Moskovskoj Patriarkhii (Journal of the Mosc ow  Patriarchate), 1971, № 7, p. 31, № 8, pp. 2 3-2 4; 
Monk Benjamin, op. cit., part 5, pp.  47- 49.
740 Monk Benjamin, op. cit., part 5, p . 4 9.  
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Ар хи је реј ски Са бор РПЦЗ је ре а го вао на Са бор МП из да ва њем две ју ре зо-
лу ци ја. Пр ва, да ти ра на на 1/14 сеп тем бар 1971. од ре ђу је: Сло бод ни део Ру ске 
Цр кве ко ји се на ла зи иза гра ни ца СССР је ср цем и ду шом са ис по вед ни ци ма 
ве ре ко ји се на зи ва ју 'Истин ски Пра во слав ни хри шћа ни' а че сто и 'Ка та комб-
на Цр ква'... Ар хи је реј ски Са бор при зна је ду хов но је дин ство са њи ма...”

Дру га, истог да ту ма, на зва на је „Ре зо лу ци ја у ве зи са из бо ром Пи ме на 
(Из ве ко ва) за Мо сков ског па три јар ха”: „Сви из бо ри за Мо сков ског па три јар ха 
по чев од 1943. го ди не не ва же ћи су на осно ву 30. пра ви ла Све тих Апо сто ла и 
3. пра ви ла Сед мог Ва се љен ског са бо ра, пре ма ко ме 'ако се не ки епи скоп по слу-
жио све тов ним вла сти ма да би пре ко њих до био епи скоп ску власт  у Цр кви, 
не ка бу де сврг нут и од лу чен за јед но са сви ма ко ји су са њим у оп ште њу'. О 
зна ча ју ко ји су Оци Сед мог Ва се љен ског са бо ра при да ва ли та квом пре сту пу 
све до чи већ и са ма чи ње ни ца дво стру ког ка жња ва ња, тј. не са мо свр га ва ња, 
не го та ко ђе и од лу че ња, што ни је уоби ча је но у цр кве ном пра ву. Чу ве ни ту-
мач цр кве них ка но на Епи скоп дал ма тин ски Ни ко дим (Ми лаш) да је сле де ће 
об ја шње ње 30. пра ви ла Све тих Апо сто ла: 'Ако је да кле не за ко ни то ути ца ње 
све тов них вла сти при по ста вља њу епи ско па Цр ква осу ђи ва ла у до бу кад су 
вла да о ци би ли хри шћа ни, то је она ти јем ви ше ово мо ра ла осу ђи ва ти он да, 
кад су ти вла да о ци не зна бо шци би ли, и ти јем је те жим ка зна ма мо ра ла под-
вр га ва ти до тич не, ко ји ни је су за зи ра ли обра ћа ти се за по моћ не зна бо жач ким 
вла да ри ма и њи хо вим под руч ним вла сти ма, са мо да би епи скоп ство до би ли. 
А ово је баш слу чај ко ји има у ви ду ово (30) пра ви ло'. Ако је у од бра ну ове 
по зи ци је дат при мер кон стан ти но пољ ских па три ја ра ха ко ји су би ли по ста-
вља ни на трон од стра не хи ро ви тих тур ских сул та на, мо же се од го во ри ти 
да ано ма ли ја не мо же да се сма тра за нор му и да јед но кр ше ње ка нон ског 
пра ва не мо же оправ да ти дру го.

Из бор Пи ме на (Из ве ко ва) за Па три јар ха мо сков ског и све Ру си је, на са-
бо ру ко ји је се бе на звао Све ру ским Цр кве ним Са бо ром, у Мо скви 2. ју на ове 
го ди не, пре ма за по ве сти 3. пра ви ла Сед мог Ва се љен ског са бо ра и из дру гих 
раз ло га утвр ђе них у овој од лу ци тре ба да се сма тра не за ко ни тим и ни штав-
ним, а сва ње го ва де ла и ак ти ли ше ним сна ге”.

Ме ђу тим, РПЦЗ је 1974. по твр ди ла јед ну од лу ку при хва ће ну на Са бо ру 
МП из 1971: укла ња ње кле тви са ста рих об ре да и оних ко ји их при ме њу ју.741 
Ово са мо по се би ни је учи ни ло стро о бред це пра во слав ни ма, већ је укло ни ло 
глав ну пре пре ку за њи хо во по нов но сје ди ње ње са Пра во слав ном Цр квом, из-
во де ћи ло ги чан  за кљу чак из уво ђе ња је ди но вер ја од стра не ца ра Па вла 1801, 

741 Monk Benjamin, o p. cit., par t 5 , pp. 49-50.
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ко је до зво ља ва ста ро о бред ци ма да при ли ком при са је ди ње ња Пра во слав ној 
Цр кви за др же упо тре бу сво јих ста рих об ре да.

28. сеп тем бра 1971, ар хи је реј ски Са бор је од лу чио: „Не склад из ме ђу 
ре ше ња Мо сков ске па три јар ши је о да ва њу при че шћа Ри мо ка то ли ци ма и 
пра во слав ног дог мат ског уче ња и цр кве них ка но на пот пу но је очи гле дан за 
сва ку осо бу ко ја је ма кар и ма ло упу ће на у бо го сло вље. То ре ше ње је с пра-
вом би ло осу ђе но од лу ком Си но да Грч ке Цр кве. Све ти ка но ни до зво ља ва ју 
при че шће ве ли ког гре шни ка ко ји се на ла зи под ка зном (епи ти ми ја), ка да 
се он на ла зи на са мр ти (13. пра ви ло Пр вог Ва се љен ског са бо ра, 6. пра ви ло 
Кар та гин ског са бо ра, 2. и 5. пра ви ло Гри го ри ја Ни ског), али не ма ни јед ног 
пра ви ла ко је би ово про ши ри ва ло и на ли ца стра на Пра во слав ној Цр кви, све 
док та ли ца не од ба це сво ја ла жна уче ња. Без об зи ра на сва об ја шње ња ко ја 
ми тро по лит Ни ко дим и оста ли мо сков ски је рар си мо гу по ку ша ти да да ју 
ка ко би оправ да ли овај чин, пот пу но је ја сно да је пре ма њи хо вом ре ше њу, 
и по ред од ре ђе них огра ни че ња, ус по ста вље но оп ште ње из ме ђу Мо сков ске 
па три јар ши је и ри мо ка то ли ка. И не са мо то – ови по след њи су не дав но до не-
ли од лу ку да до зво ле чла но ви ма Пра во слав не Цр кве да се при че шћу ју код 
њих. Све је то би ло ја сно де мон стри ра но на слу жби одр жној 14. де цем бра 
1970. у цр кви Св. Пе тра у Ри му, ка да је ми тро по лит Ни ко дим при че стио ка то-
лич ке кли ри ке. Пот пу но је ја сно да тај чин не мо же би ти оправ дан ни ка квом 
нео п ход но шћу. Тим чи ном Мо сков ска па три јар ши ја је из да ла Пра во сла вље. 
Ако 45. пра ви ло Све тих Апо сто ла од лу чу је од цр кве пра во слав ног епи ско па 
или кли ри ка ко ји се 'са мо мо лио за јед но са је ре ти ци ма', и ако 10. Апо стол-
ско пра ви ло за бра њу је чак и за јед нич ку мо ли тву са они ма ко ји су од лу че ни, 
шта да ка же мо за оне епи ско пе ко ји се усу ђу ју да им да ју Све те Тај не? Ако 
огла ше ни мо ра ју да на пу сте Цр кву пре осве ће ња Да ро ва и ако им се чак ни 
на са мр ти не до пу шта да при ме при че шће по што се још ни су при са је ди ни ли 
Цр кви, ка ко не ко мо же оправ да ти при че шћи ва ње осо ба ко је су, као чла но ви 
је ре тич ких за јед ни ца, мно го да ље од Цр кве не го огла ше ни, ко ји се при пре-
ма ју да јој се при са је ди не? Чин мо сков ског Си но да по твр ђен је на не дав ном 
са бо ру Мо сков ске па три јар ши је у Мо скви, што про ши ру је од го вор ност за 
ту не пра во слав ну од лу ку на све чла но ве мо сков ског са бо ра и на чи та ву 
њи хо ву цр кве ну ор га ни за ци ју. Од лу ка да се ка то ли ци ма до пу сти при че шће 
пред ста вља не са мо не ка нон ски, не го и је ре тич ки чин, ко ји по вре ђу је пра-
во слав но уче ње о Цр кви, по што су са мо истин ски чла но ви Цр кве при зва ни 
да се при че шћу ју Те лом и Кр вљу Хри сто вом у Ев ха ри сти ји. Мо сков ски указ, 
ло гич ки по сма тра но, при зна је за ње не чла но ве и оне ко ји због сво јих дог мат-
ских за блу да и ср цем и умом сто је да ле ко од ње”.
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Истог да на Са бор РПЦЗ је из дао ва жну из ја ву о при ма њу је ре ти ка, знат-
ни је „за те жу ћи” ње ну прак су: „Све та Цр ква је од ста ри на ве ро ва ла да мо же 
би ти са мо јед но кр ште ње, на и ме оно ко је из вр шу је у ње ном на руч ју: 'Је дан 
Го спод, јед на ве ра, јед но кр ште ње' (Еф. 4,5). У Сим во лу ве ре та ко ђе се ис по-
ве да 'јед но кр ште ње', док 46. ка нон све тих Апо сто ла ука зу је: „Ми на ре ђу је мо 
да тре ба да се сврг не епи скоп или кли рик ко ји при ма (тј. при зна) кр ште ње 
или жр тву је ре ти ка'.

Ипак, ка да је рев ност би ло ко јих је ре ти ка у њи хо вој бор би про тив Цр-
кве сла би ла, и по ста вља ло се пи та ње њи хо вог ма сов ног пре о бра ћа ња у Пра-
во сла вље, Цр ква их је, с на ме ром да олак ша њи хо во сје ди ње ње, при ма ла у 
ње но на руч је по мо ћу дру гог об ре да. [Овде сле ди ди ску си ја о пр вој ка нон ској 
по сла ни ци све тог Ва си ли ја Великог]

И та ко све ти Ва си ли је Ве ли ки, и ње го вим ре чи ма Ва се љен ски Са бор, у 
ус по ста вља њу прин ци па да из ван Све те Пра во слав не Цр кве не ма истин ског 
кр ште ња, до зво ља ва из па стир ске снис хо дљи во сти, та ко зва ну ико но ми ју, 
при ма ње од ре ђе них је ре ти ка и рас кол ни ка без но вог кр ште ња. И у са гла сно-
сти са овим прин ци пом, Ва се љен ски Са бо ри до зво ља ва ју при ма ње је ре ти ка 
по мо ћу ра зних об ре да, узи ма ју ћи у об зир сла бље ње њи хо ве ва тре но сти про-
тив Пра во слав не Цр кве.

[Овде сле ди ди ску си ја о об ја шње њу Ти мо те ја Алек сан дриј ског о то ме 
у Пидалиону]

У од но су пре ма ри мо ка то ли ци ма и про те стан ти ма  ко ји пре тен ду ју да 
са чу ва ју кр ште ње као Све ту тај ну (на при мер, лу те ра ни) од вре ме на Пе тра 
Пр вог уста но вље на је прак са да се при ма ју без кр ште ња, кроз од ри ца ње од 
је ре си и ми ро по ма за ње про те ста на та и нео ко ре лих ка то ли ка. Пре Пе тра ка-
то ли ци су у Ру си ји би ли кр шта ва ни. У Грч кој прак са се та ко ђе ме ња ла, али 
ско ро три сто ти не го ди на, по сле од ре ђе ног пре ки да, прак са кр шта ва ња оних 
ко ји до ла зе из ка то ли ци зма и про те стан ти зма би ла је по но во уве де на. Они 
ко ји су при мље ни по мо ћу дру гог об ре да ни су при зна ти као пра во слав ни у 
Грч кој. У мно гим слу ча је ви ма ова квој де ци на ше Ру ске Цр кве ни је би ло до-
зво ље но да при ме Све то при че шће.

Има ју ћи на уму ова кве окол но сти, и са да шњу по раст еку ме ни стич ке је-
ре си ко ја по ку ша ва да у пот пу но сти из бри ше раз ли ку из ме ђу Пра во сла вља и 
сва ке је ре си, та ко да је Мо сков ска па три јар ши ја, без об зи ра на све те ка но не, 
из да ла ре зо лу ци ју ко ја до зво ља ва ри мо ка то ли ци ма да се при че шћу ју у од ре-
ђе ним слу ча је ви ма, Ар хи је реј ски Са бор је при знао уво ђе ње стро же прак се 
као оба ве зу, тј. да сви је ре ти ци ко ји до ла зе у Цр кву тре ба да бу ду кр ште ни, 
и да је ди но кад је у пи та њу ну жда, и са до зво лом епи ско па, с об зи ром на ико-
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но ми ју, мо же би ти до пу ште на дру га чи ја прак са у од но су на од ре ђе не љу де, 
тј. при ма ње у Цр кву ри мо ка то ли ка и про те ста на та ко ји су би ли кр ште ни у 
Име Све те Тро ји це кроз од ри ца ње од је ре си и ми ро по ма за ње”.742

Не у спео по ку шај ује ди ње ња
До 1970. по ме сне цр кве су се ви ше или ма ње ује ди ни ле у сво ме стре мље-

њу ка је дин ству са ка то ли ци ма и про те стан ти ма. Исти но пра во слав ни Грч ке и 
Ки пра, као и Ру ска За гра нич на Цр ква (РПЦЗ), та ко ђе су се ује ди ни ли до 1971. 
го ди не, али са мо при вре ме но. На жа лост, ово ује ди ње ње – ко је је мо гло да бу де 
то ли ко ко ри сно у бор би истин ски пра во слав них хри шћа на – про па ло је.

Као што смо ви де ли, го ди не 1969. РПЦЗ је зва нич но при зна ла хри зо-
сто мов ску („фло рин ску”) је рар хи ју, ко ју је та да пред во дио ар хи е пи скоп Ав-
ксен ти је. То је оја ча ло по зи ци је Хри зо сто мо ва ца и, сход но то ме, осла би ло 
Ма те јев це. За то је 1/14. сеп тем бра 1971. иза слан ство ма те јев ског Си но да, у 
ко ме су би ли ми тро по ли ти Ка лист Ко ринт ски и Епи фа ни је Ки ти он ски (Ки-
пар), као и се кре тар Си но да про то је реј Ев ге ни је Том брос, по шло у Њу јорк, 
у Си нод Ру ске За гра нич не Цр кве.

Они су оти шли, ка ко су Ма те јев ци пи са ли Ру си ма не ко ли ко го ди на ка-
сни је, „ка ко би сту пи ли у кон такт са ва шим Си но дом и ус по ста ви ли ду хов но 
оп ште ње са ва ма ра ди ја ча ња Све ште не бор бе Пра во сла вља”.743 Или, ка ко је 
ми тро по лит Епи фа ни је ис та као у пи сму ми тро по ли ту Фи ла ре ту: „До шао сам 
ка ко би смо ис пу ни ли на шу за јед нич ку ду жност са за ка шње њем од 48 го ди на. 
До шао сам у убе ђе њу да по људ ској сла бо сти ми 1971. ис пу ња ва мо оно што је 
тре ба ло да учи ни мо 1924… Ве ро вао сам да ула зе ћи у све то та јин ско оп ште ње 
са ва ма, по ста јем са ва ма јед но Те ло и јед на Крв Ису са Хри ста”.744

Ме ђу тим, Ма те јев ци ни су од мах тра жи ли мо ли тве но оп ште ње са Ру си-
ма. Они су, пре све га, упи та ли ка кав је став Ру са пре ма но во ка лен дар ци ма. 
Ови су од го во ри ли да је уво ђе ње но вог ка лен да ра пред ста вља ло гре шку, и 
обе ћа ли су, у ли цу ар хи е пи ско па Фи ло те ја Хам бур шког, да убу ду ће не ће са-
слу жи ва ти са но во ка лен дар ци ма. Ипак, ни су ре кли ни шта о то ме сма тра ју 
ли та јин ства но во ка лен да ра ца де ло твор ним. Ве ро ват но ни је слу чај но ни то 
што су Ру си упра во у то вре ме од лу чи ли да сви ка то ли ци и про те стан ти, ко ји 

742 Tserkovnaia Zh izn ' (Church Life), July-December, 1971,  pp. 52-54; Mo nk  B enjamin, op.  c it.,  pa rt 5, 
pp. 52-53 .
743 П ис мо  од 20.  фе бруара  1 97 6. упу ћено Синоду Р ПЦЗ од с тр ан е матеј евс ког Синода. Цитирано 
према: K yrix G nis io n  Orthod ox on , Febr ua ry, 1 976 ,  pp . 5-1 2  (Г ).
744 Писм о митрополита Епифани ја  уп ућ ено мит ро политу Фи ларету на Васкр с 1979. 
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же ле да по ста ну пра во слав ни, тре ба по но во да бу ду кр ште ни три крат ним 
по гру же њем.

Очи глед но за до вољ ни тим од го во ром, Ма те јев ци су по том за мо ли ли 
Ру се да из не су свој суд о њи хо вом ка нон ском по ло жа ју.

Ис пи тав ши слу чај Ма те је ва ца, Ру си су 15/28. сеп тем бра у пи сме ној фор-
ми из ло жи ли дог мат ско-ка нон ску ана ли зу слу ча ја јед но лич ног по све ће ња. 
Ма те јев ци су твр ди ли да је тај из ве штај оправ да вао Ма те је во де ло, али то је 
пре и на ча ва ње тек ста. За пра во, иако су упо тре би ли уз др жан реч ник, Ру си су 
за кљу чи ли да су Ма те јев ци по гре ши ли, „не про тив дог ма та Пра во сла вља, 
не го, у сво јој рев но сти да их са чу ва ју, про тив је рар хиј ског по рет ка, он да 
ка да је епи скоп Ма теј сам из вр шио епи скоп ско по све ће ње. Про сто при зна-
ва ње њи хо вих хи ро то ни ја мо гло би да по слу жи као узрок са бла зни, јер про-
тив ре чи уста но вље ним пра ви ли ма: пр вом Апо стол ском, че твр том Пр вог 
Ва се љен ског са бо ра и тре ћем Сед мог Ва се љен ског са бо ра. Исто вре ме но, из 
дру гих ка но на и при ме ра ја сно је да ико но ми ја мо же да бу де при ме ње на на 
осно ву осмог пра ви ла Пр вог Ва се љен ског са бо ра и ше зде сет ше стог пра ви ла 
Кар та гин ског са бо ра…

Сто га је од лу че но:
1. Да се до пу сти мо гућ ност ис пу ње ња зах те ва ми тро по ли та Ка ли ста и 

Епи фа ни ја. У том ци љу, два епи ско па тре ба да по ло же ру ке на њих. 
Они пак, по по врат ку, тре ба да са вр ше исто то на сво јој бра ћи-ар хи је-
ре ји ма, а сви (њи хо ви) епи ско пи на све штен ству;

2. Да се оба ве жу ми тро по ли ти Ка лист и Епи фа ни је, као и њи хо ва бра ћа, 
да ће пред у зе ти све мо гу ће ко ра ке ра ди ује ди ње ња сво је је рар хи је, кли-
ра и на ро да са они ма ко је пред во ди ње го во бла жен ство ар хи е пи скоп 
Ав ксен ти је;

3. Да се ње го во бла жен ство, ар хи е пи скоп Ав ксен ти је, ин фор ми ше о 
гор њим (од лу ка ма);

4. Да се по ша љу ви о ко пре о све ће ни ар хи е пи скоп Фи ло теј и епи скоп Кон-
стан тин да у Пре о бра жењ ском ма на сти ру у Бо сто ну ис пу не оно што 
је од ре ђе но у па ра гра фу је дан ове од лу ке”.745

По ла га ње ру ку је за и ста оба вље но, али по сто ји мно го не сла га ња око 
пра вог зна че ња овог чи на. Ма те јев ци твр де да је то би ла χειροθεσία (хи ро те-
си ја – по ла га ње ру ку), а не χειροτονία (хи ро то ни ја – ру ко по ло же ње, од но сно 
по све ће ње), што би под ра зу ме ва ло да ма те јев ска по све ће ња ни су би ла не де-
ло твор на, не го пре под ра зу ме ва њи хо ву де ло твор ност. Да би по др жа ли сво ју 

745 Holy  Tr ansfi guration Monastery,  Bo ston , Th e S tr ug gl e against E c um en ism, pp. 95 ,  97. 
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тврд њу, они на во де сле де ће: а) ре чи Де ла апо стол ских, где је упо тре бље на 
реч „хи ро те си ја” и њен ру ски екви ва лент, а не „хи ро то ни ја” и њен ру ски 
екви ва лент ко ји је упо тре бљен;746 б) ен гле ски текст пи сма ко је је ми тро по лит 
Фи ла рет по слао ми тро по ли ту Епи фа ни ју, у ко ме је по ме ну та тај на опи са на 
као ни шта ви ше до „раз ре шна мо ли тва” – по свој при ли ци ра ди укла ња ња 
мр ље са ма те јев ских хи ро то ни ја, за то што по ти чу од са мо јед ног епи ско па; и 
в) текст пи сма ми тро по ли та Фи ла ре та, пот пи сан та ко ђе и од стра не епи ско па 
Ла вра, упу ће ног ар хи е пи ско пу Ан дре ју: „Ми же ли мо да сви зна ју, да на кон 
по ла га ња ру ку, ко је је из вр ше но као бла го си ља ње све ште не је рар хи је Ва шег 
бла жен ства, наш Ар хи је реј ски Си нод Ру ске Пра во слав не Цр кве из ван Ру си-
је ула зи у пу но екли си о ло шко и све то та јин ско оп ште ње са Пра во слав ном 
Цр квом Истин ских Пра во слав них Хри шћа на Грч ке, ко јој је ар хи је реј Ва ше 
бла жен ство. Од ср ца мо лим на шег Го спо да да бла го сло ви и за у век во ди је рар-
хи ју, клир и вер ни на род Бо го чу ва не Цр кве Ва шег бла жен ства”.747

Та ко ђе, у при лог ма те јев ској ин тер пре та ци ји иде пи смо про то је ре ја Ге-
ор ги ја Гра беа, се кре та ра Си но да РПЦЗ: „Епи ско пи Ка лист и Епи фа ни је ни су 
би ли хи ро то ни са ни од стра не на шег Си но да. Они су при мље ни у оп ште ње 
као епи ско пи са мо по ла га њем ру ку на њих, већ оде ве ни у епи скоп ске оде жде, 
сход но 8. пра ви лу Пр вог Ва се љен ског са бо ра. То је учи ње но ка ко би се ис пра-
ви ла не ре гу лар ност про у зро ко ва на ти ме што су они сво ју је рар хи ју до би ли 
кроз по све ће ње ко је је из вор но са вр ше но од стра не јед ног епи ско па”.748

Про тив ово га, ипак, го во ре сле де ће чи ње ни це: (а) то што су Ру си у сво ме 
до ку мен ту од 15/28. сеп тем бра екс пли цит но из ја ви ли да они не ће јед но став но 
при зна ти ма те јев ска ру ко по ло же ња, (б) то што су Ру си у истом тек сту об ја-
сни ли да су у исто ри ји Цр кве кли ри ци не ких без бла го дат них рас кол ни ка, на 
при мер ка та ри, при ма ни у ре до ве пра во слав ног све штен ства кроз хи ро те си ју, 
а не кроз по нов ну хи ро то ни ју, што је пред ста вља ло при ме ну ико но ми је, но 
ни на ко ји на чин ни је пред ста вља ло при зна ње рас кол нич ких хи ро то ни ја; и 
(в) то што је епи скоп Ла вр, се кре тар ру ског Си но да, то ком сво га пу то ва ња по 
Грч кој ис ти цао ка ко хи ро те си је над ми тро по ли ти ма Ка ли стом и Епи фа ни јем 
ни су би ле из вр ше не исто га да на, не го дан за да ном, што ја сно по ка зу је да су 
би ле екви ва лент не по све ће њи ма.749

746 „Anegnoristhi i ka nonikoti s  to n kheiroton ion  tis paratakseos imon”, Kyrix  Gnision  Orthod oxo n, 17,  
N ove mber,  1 97 1, pp. 3-14 (Г ).  У  руском  те кс ту зв аничног док умента  на ве деног  у  истом ма те је вском 
 часопису к аж е да  су  Р уси „проч итали  мол ит ве  са п ол аг ањем  ру к у”  на  двој ицу  јерараха. 
747  Писмо митроп ол ита Филар ета ар хиепископу  Ан дреју од 12.  о ктобра 1972. го дине.
748 Граб е,   п и см о  г.  Ш алкросу од 25. октобра 1973. 
749 Do ens ,  „L es Pala io imerologites”, o p. cit. , p. 48. 
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„На жа лост – пи шу у ма на сти ру Све тог Пре о бра же ња у Бо сто ну – усло-
ви ко је је Ру ска За гра нич на Цр ква по ста ви ла и ко је су пред став ни ци Ма-
те је ва ца при хва ти ли, у Грч кој су са мо де ли мич но спро ве де ни. Ма те јев ски 
Си нод је при стао на пр ви услов (да се над њи хо вим ар хи је ре ји ма из ве де 
об ред хи ро те си је), али је од био да при хва ти дру ги (да се исти об ред са вр ши 
и над њи хо вим све ште ни ци ма и ђа ко ни ма), јер су се мно ги кли ри ци то ме 
ус про ти ви ли. Ми тро по лит Епи фа ни је Ки пар ски, у при ват но об ја вље ном 
ме мо ран ду му да ти ра ном на 17. март 1977, и ми тро по лит Ка лист Ко ринт ски, 
у при ват ном ме мо ран ду му и отво ре ном пи сму ко је је на пи сао, пре ко ре ва ју 
сво ју са бра ћу, ма те јев ске епи ско пе и клир,  због по ка зи ва ња ве ро лом ства и 
но ше ња те ре та кри ви це због пре ки да њи хо вих пре го во ра са Хри зо сто мов-
ци ма и по гор ша ва ња од но са са За гра нич ном Цр квом. Та ко ни је до шло до 
ује ди ње ња свих Истин ски Пра во слав них Хри шћа на ко је је Ру ска За гра нич на 
Цр ква же ле ла.750

750 Holy Transfi gurati on Mona st ery, Th e  St rug gle agai ns t Ecu me nism, pp.  9 7 -9 8. Руск о  гл едишт е о  
календа рском  ра с ко лу  излож ио  је архи епископ  Виталиј е Канадс ки  у  писму архиепис коп у Андреју 
Атин ск ом  (Kirix  Gni sion Orthodoxon, A ug us t-September, 1972, пр еве де но  на ен глески у :  „Re[2]: 
[paradosis] Will the Real Metropolitan Vitaly Please Stand Up?”                            orthodox-tradition@yahoogroups.com,  7 
Sep tember, 2 002 ) (енг лески п рев од је местимич но моди фик ован):  „ Ваше Б ла женств о, пре с ве га  дозв ол-
ите ме ни  убогом да честитам  Ва ше м  Блаже нству,  у  име  нашег Свештеног Сино да, поводом Ваш ег  усто-
ли чења мило шћ у Божиј ом,  к ао што см о  ин фо рм исани  Вашим оба вештењем  бр. 80 4 о д 22.  маја 1972. 
 Ми  смир ено же лимо да ,  мило шћу нај све тијег  и нај савршенијег  Д ух а,  то  буде н а сла ву  Тр иј едног Б о га  
и  н а спасе ње душа верни х пра вослав них  х ришћана који следе В ас и непоколе бљ ив ост наше  н епроме-
њив е (akain otometos) в ере . Што  се тиче  Ва ше… по сл анице  бр . 803  о д 13.  м аја 19 72, ад ресир ан е на 
Њего во Блаженство, пош то  је председ ник на шег  Свешт ен ог Сино да, к ириос  ки ри ос Филарет  дуже 
вр еме одсута н  из  земље ,  ја  сам се при хва тио  да пру жи м  потре ба н одго вор, како  Ваша  по слан ица н е 
би дуго  оста ла  б ез  одговор а. Чињ ен ица  да је к але ндарск а ино вација д онела рас ко л  у свету  Пр авосла-
вн у Цркву н е мож е бити ја снија  и  нема прав ославн е и р азумне  особ е која  би могл а да  иг нор ише ту 
 жал осну реално ст. С тога ник о н е треба  по гр ешно да м ис ли  како  на ша света Ру ска  Црква –  к оју меро-
да вно  представља  на ш Свет и Сино д –  наводно н е суделуј е у ог орчено сти  п оводо м тог злославног р ас-
кола , и д опустит е ми да п од се тим Ваше  Бла же нство  на  само  две међу  м ногим  не ср ећама  ко је  смо ми, 
 ка о право сл ав ни  Руси,  им али да п ре трпимо као посл едице пре вр ата ко ји  су извел и…  М ел етије Ме-
та кс акис и  Хр изо стом Пап адопул ос, жа лосне успомен е…  (Н а овом ме сту он  из но си  проблеме  са Бе-
сараби јом и Валаа мск им манасти ром ). Наша грчка б раћа с у  нас о бавест ила о сличним  сл учај евима  на 
Св етој Го ри , К ип ру итд … Погр еш но је   м ис лити д а ј е б ио јед ан  пери од  то ком кога ми , као  право сл ав-
ни Рус и, нисмо  пр ожив љавал и драм у про мен е календа ра.  Кале нд ар ско пи та ње поставило  се у  време  
папе Гри го рија,  када  је  Правосл ав на Црква бил а  позвана  да  п ри хвати поме нут у промену. Већ  од то га 
часа Црк ва је  изнел а с во је мишљењ е, осу ди ла  је ту  п ромену  и  ан ат ем исала ј е.   Цркв ен а свест је  много 
пут а и на  много мес та  потврдила ту  осуду  различити м а ктима, декла рацијам а и де лима… Т акође, у 
XX веку н а Свет ој  Гори,  ( на сабору)  где наш Си нод н ије  био заст уп љ ен , али ј ес те  Српска  Црква,  ко ја 
нам ј е у то  вр ем е пруж ил а  ут оч иште и  са ко јом  смо били  духо вно  и  еклисиоло шки сј еди ње ни, у  л иц у 
 Епископ а  Охр идско г  Николај а (Велимирови ћа)  није  пристала  да  служи Ли тургију са ос тал им  јерарси-
ма новат о рим а  у манас тиру Ва топед…  Да кле,   на ш Свеш те ни Син од  о д п очетка  је  сматра о  да ј е кале-
ндарски пр об лем проу зро к овао ра скол … Током  к асније  сазва ног Вел ик ог  Архијереј ског С абора  у 
катед рал но ј цркв и Св. Ник оле  у Мон тр еалу,  еписко пс ко м седишту  мене убо го г, пон ов ље на је вечн а 
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Ма те јев ци се ни су мно го тру ди ли ни око ис пу ње ња дру гог усло ва у ве зи 
са хи ро те си ја ма - око ује ди ње ња са Хри зо сто мов ци ма („Фло рин ци ма”). На-
кон крат ког пе ри о да то ком ко га су Ма те јев ци и Хри зо сто мов ци јед ни дру ге 
на зи ва ли „бра ћом у Хри сту”, 20. де цем бра 1972. Ма те јев ци су по но во из ја ви ли 
да су Хри зо сто мов ци без бла го дат ни. Осим то га, го ди не 1976. Ма те јев ци су 
пре ки ну ли оп ште ње и са Ру си ма. Они су твр ди ли ка ко су Ру си пре кр ши ли 
обе ћа ње да ће им до ста ви ти пи сме но ис по ве да ње о без бла го дат но сти но во-
ка лен да ра ца, и ка ко су на ста ви ли, у ли цу ар хи е пи ско па Ан то ни ја Же нев ског, 
да има ју оп ште ње са њи ма”.751 Ар хи е пи скоп Ан то ни је је у то вре ме за и ста 
на ста вио да са слу жу је са но во ка лен дар ци ма, што је до ве ло до то га да је не-
ко ли ко ње го вих све ште ни ка и па ро хи ја пре шло Ма те јев ци ма. 

Го ди не 1984. ма те јев ски Си нод је ко нач но од ба цио хи ро те си је из 1971. 
из ја вљу ју ћи сле де ће: „1. При хва ти ли смо ду хов но оп ште ње са Ру ским Си но-
дом на кон усме не из ја ве-уве ра ва ња у по гле ду при ста ја ња на је дин ство у ве ри, 
тј. ис по ве да ње-екли си о ло ги ју Истин ске Пра во слав не Цр кве. 2. При хва ти ли 
смо хи ро те си је као спо ља шњи чин – са свим фор ма лан – ка ко би смо од би ли 
оп ту жбе за ан ти ка но нич ност ко је из но се след бе ни ци бив шег (ми тро по ли-
та) Фло рин ског, тј. Ака ки јев ци, про ти ве ћи се је дин ству, а не као не што што 

осуда п ап ског ка лен дара, к ада смо  саборн о осу дили јерес е ку ме низма, и ка да  је преци зно пока за но  д а 
 управ о ово п ита ње пре дс тавља дв ер и на ко је ула зи је рес .  Са ау торитет ом овог С аб ора из а  себ е… пре-
дс едавај ући  на шег Св еш теног Сино да  је на пи са о своју  Другу Пос ланиц у туге у  к ојој је  дуб око п роми-
шљено т ре тирао кал ен дарско  п итање  као п рет ечу еку ме низма … Т ак о наш Свет и  Синод, имај ући од 
почетка  и справн о с хватањ е  тог питањ а,  ни када  није  призн авао промену  кал ендар а као неопозив акт, 
н его  је увек оче ки вао повољну пр илику  за Свеправосл авни С аб ор кој и би био сл об одно са зв ан, н е да 
би д ао мишљење по то м питањ у, јер је  Све та  Црква  то још давно учинила,  него да  би  одбацио  превару 
ко ја се у вукл а, не  да  би доне о  осуду  као  превент ивну меру, к ао што је био  случај  у пр ошлости,  него 
да  б и  до нео кон кр етн у пресуду  у слу ча ју превра та до  ког а је већ дош ло… Ако  је наша Св ета Ц рква 
до  сад а прак тик ов ала  снисх одљивос т у сфер и одно са  са други м црк вама, то је  б ил о у н ади да  ће бит и 
 сазван  с лободни Св еп равосл авн и  Сабо р, ко га по наш ем мишљењу  не мо же бит и  без ослобађ ања Ру-
ск е Црк ве …  Ви дећи, м еђ утим, да  жељени  Свеправо сла вни Са бор  не само  да не може  би ти  слоб одан 
 и  да  не ће осу дити ново та рију и до нети мир  Ц ркви,  него ће запр аво пр ист ати уз јер ес , ми,  слушају ћи  
н аш у арх ијере јску са вест,  зв онимо на  з вона  за  узбу ну…  К оји је  још доказ потр еб ан… да  покаже  како  
је исповеда ње в ере на шег  С ве тог С инода  по  питању измене кале ндара,  ко ја је  уз ро к рас кола, ч ист 
 и досле дан? (…) У  за кључк у,  информи ше мо Ваш е Блаж ен ство да  нам  је гр чк и презвитер В асилије 
 Са кас,  па рохијск и  свеште ник у Жен еви кано нс ки п одређен  на шем Синоду, п ред ставио  опсежан ра д 
на т ем у о правдања са ве сн ог  д ржања  г рчких  И стинс ки х Пра во славних  Хр ишћана  (… )  (…) Енглески  
пр евод тог  р ад а благ ос ловио  је п ре дс едава јућ и Син од а кири ос кири ос Фил ар ет у обл ик у пре дго во ра. 
У т ом  дета љном пре дговору п ро наћи ћете и зражен о м иш љење  читаво г н ашег  Све тог С ино да по  пи-
тању  вали дности  ан атема које с е  ти чу тог  пи тања,  као вечн о Свеп рав ославно и  Саб ор но миш љење 
И сточне Право с лав не Црк ве .  Ве рујем да ће  помен ути п редгово р  моћи  да б уде упот ре бљен за откла-
њање сваке су мње ,  и као теоре тс ка дефин иц ија  (Орос)  в ере н аше Рус ке  Православне  Цркве у  ег зи лу 
(…)” .
751 Писмо од 20. фебруара 1976, у пућено  из матеј ев ск ог Синода Руском Синоду, Kyrix Gn isi on  
Orthodoxon, February , 1976,  p p.  5 -12 ( Г) .  
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ути че на је рар хи ју ко ја је дог мат ски пот пу на и са вр ше на. 3. При хва та мо да 
је ту би ло ка нон ских пре кр ша ја (не ре гу лар но сти), али оно што нас је под ста-
кло би ла је чи ње ни ца да су Ру си, у скла ду са де кла ра ци јом Ег зар хи је, да ли 
истин ско ис по ве да ње. Ме ђу тим, ка да су по че ле да се от кри ва ју су прот но сти, 
на кон не у спе лих по ку ша ја ко ји су по тра ја ли око че ти ри го ди не, ми смо би ли 
при си ље ни да пре ки не мо ду хов но оп ште ње, по што смо рав но ду шни пре ма 
пи та њу хи ро те си ја, јер оне ни ти су нам шта до да ле, ни ти су нам од у зе ле… 
4. Да, као што се по ка за ло, акт из 1971. био је раз бој нич ки акт, ко ји су прет-
ход но сми сли ли не при ја те љи Цр кве”.752

На пре до ва ње еку ме ни зма
Еку ме ни зам је на ста вио да на пре ду је у грч ком пра во слав ном све ту. Го-

ди не 1971. па три јарх Ати на го ра се обра тио гру пи од три де сет аме рич ких и 
пет грч ких све ште ни ка: „И шта се да нас до га ђа? Ве ли ки дух љу ба ви ши ри се 
пре ко хри шћа на Ис то ка и За па да. Ми већ љу би мо јед ни дру ге… Ви у Аме ри-
ци већ мно ги ма да је те при че шће из све тог пу ти ра, и до бро чи ни те! И ја ов де 
та ко ђе, ка да до ђу ка то ли ци и про те стан ти, и за тра же да при ме при че шће, 
по ну дим им све ту Ча шу! И у Ри му се до га ђа иста ствар, и у Ен гле ској, и у 
Фран цу ској. Све до ла зи са мо по се би!”753

Ски да ње ана те ма из 1965. до ве ло је до то га да је ве ћи на ма на сти ра, 
ски то ва и ке ли ја на Све тој го ри пре ста ла да по ми ње па три јар ха. Ипак, 13. 
но вем бра 1971. са зва но је спе ци јал но за се да ње Све ште ног Ки но та, вла да ју-
ћег те ла Све те го ре. На том за се да њу од лу че но је да „по пи та њу на ста вља ња 
пре ки ну тог по ми ња ња Ва се љен ског па три јар ха, сва ки све ти ма на стир, као 
са мо у прав на це ли на, оста је сло бо дан да иза бе ре пра вац де ло ва ња у скла ду 
са сво јом са ве шћу”.754 И док је Ес фиг мен, за јед но са оста лим ма на сти ри ма, 
остао ве ран овој ре зо лу ци ји, игу ма ни ма на сти ра Све тог Па вла и Ксе но фон та 
би ли су за ме ње ни па жљи во ода бра ним ли ци ма.

Го ди не 1972. Ес фиг мен је ис та као на ма на сти ру за ста ву „Пра во сла вље 
или смрт”, у знак про те ста про тив за јед нич ке мо ли тве из ме ђу па три јар ха 
Ати на го ре и па пе, и пре стао је да уче ству је на за јед нич ким слу жба ма са 

752 Kirix G nision  Orthodox on ,  March, 1984, pp. 1 02 -103, Посланица бр. 1897 од 1. ма рта;  El eu th erios 
Goutzid es ,  у:  Kirix G ni si on Orth odoxon, 42,  N 237,  O ctober , 1997, pp. 2 62- 26 3  (Г). За  в ише појединости 
 о овим  догађаји ма , укључујући и читав текст руске  од лу ке, види: Holy Transfi guration Monaster y, Th e 
Struggle  a ga inst Ecumenis m,  op. cit., pp .  87 -100.
753 Orthodo xo s Typo s,  13 July,  19 79 (Г).
754 „[Оrthodo x- synod] A Rej oin de r to a Challenge of the Legitimacy of the Orthodox Monastic Brotherhood 
of the Holy Monastery of Esphigmenou”, orthodox-synod@yahoogroups.com, January 29, 2003.



423

пред став ни ци ма дру гих ма на сти ра. Ме ђу тим, у ју лу 1972. умро је па три јарх 
Ати на го ра, па се од мах по ја ви ла на да да ће ње гов на след ник Ди ми три је од-
ба ци ти уни јат ство сво га прет ход ни ка и да ће се вра ти ти Пра во сла вљу. Али 
та на да се уга си ла ка да је но ви па три јарх у сво јој бе се ди на усто ли че њу 5/18. 
ју ла по твр дио сво ју при вр же ност еку ме ни зму и ССЦ-у, и по ме нуо „нео д ло-
жну ну жност да се сту пи у ди ја лог пре све га са исла мом, а за тим и са дру гим 
мо но те и стич ким ре ли ги ја ма”.755

Ка сни је исте го ди не Ди ми три је се обра тио му сли ма ни ма по во дом јед-
ног њи хо вог пра зни ка: „Ве ли ки Бог, Чи ја са мо сви ми де ца, хо ће да сви ко ји 
ве ру је мо у Ње га и по шту је мо га бу де мо спа се ни и бу де мо бра ћа. Он хо ће да 
то бу де та ко, чак и ако при па да мо ра зним ре ли ги ја ма. Ми смо у тим ре ли ги-
ја ма на у че ни да Све тог Бо га при зна је мо за по че так и крај све га, да љу би мо 
јед ни дру ге и да ми сли мо са мо до бро – дај те да то прак ти ку је мо и у на шим 
ме ђу соб ним од но си ма”.756

Ово ни је сме та ло Све ште ном Ки но ту Све те го ре да 8/21. ју ла свим све-
то гор ским ма на сти ри ма по де ли окру жну по сла ни цу ко јом им са ве ту је да 
по но во поч ну са по ми ња њем Ва се љен ског па три јар ха: „Но ва кли ма – твр ди ла 
је по сла ни ца – ус по ста вље на је из ме ђу Све те го ре и Ва се љен ске па три јар ши је. 
Са смр ћу па три јар ха Ати на го ре, раз ло зи ко ји су не ке све те ма на сти ре на ве ли 
да пре ки ну по ми ња ње име на сво га епи ско па са да ви ше не по сто је”. Но, чак и 
на кон те из ја ве и по се те иза слан ства Ва се љен ске па три јар ши је Све тој го ри у 
сеп тем бру, се дам ма на сти ра је и да ље од би ја ло да по ми ње па три јар ха. Је дан 
од тих ма на сти ра, Ес фиг мен, уме сто ње га по чео је да по ми ње ста ро ка лен дар-
ског ар хи е пи ско па Ав ксен ти ја.757 У сеп тем бру 1973. дру го иза слан ство сти гло 
је на Све ту го ру. Оно је осу ди ло по бу ну Ес фиг ме на.

„Је да на е стог мар та 1974. Ва се љен ски па три јарх је пи сао Све ште ном Ки но-
ту, об ја вљу ју ћи сво ју од лу ку. Три на ест мо на ха је ка жње но. Ме ђу њи ма је био 
и ар хи ман дрит Ата на си је, игу ман Ес фиг ме на, два епи тро па и се кре тар ма на-
сти ра ко је је од мах тре ба ло про те ра ти са Све те го ре. Ар хи ман дрит Ев до ким, 
игу ман ма на сти ра Ксе но фонт, био је сврг нут и из гнан из сво га ма на сти ра, 
али са до зво лом да оста не у не кој дру гој све то гор ској оби те љи. Игу ма ни ма 
дру га два брат ства – ар хи ман дри ти ма Ди о ни си ју Гри го ри јат ском и Ан дре ју 
Све то па влов ском – за пре ће но је свр га ва њем ако у ро ку од два ме се ца не об-
но ве по ми ња ње па три јар хо вог име на…

755 Epis kep sis, 59, July 25, 1972, p. 6 (Г); Eastern Chur ches Re vi ew, vol. IV, no. 2, Autumn, 1972, p. 175.
756 Th e Ze a lot Monks of Mo unt At hos, Pho ni ex Agi ou Oro us, 1988, p. 73; Ek kle si a sti ki Alit he ia, 70, 1972 
(Г).
757 Eastern Chur ches Re vi ew, vol. IV, no. 1, Spring, 1973, pp. 72-73.
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По до би ја њу па три јар хо вог пи сма по ли ци ја је пре се кла те ле фон ску ли-
ни ју ма на сти ра Ес фиг мен и по ста ви ла стра жу око ма на сти ра. Али мо на си 
су ма на стир ске две ри др жа ли за тво ре не, док су на зи ди на ма ис та кли ве ли-
ку цр ну за ста ву са ис пи са ним ре чи ма 'Пра во сла вље или смрт'. Упо зо ри ли 
су ци вил ног гу вер не ра да ће се су прот ста ви ти сва ком по ку ша ју на сил ног 
ула ска у ма на стир. У сво јој из ја ви спо ља шњем све ту они су ре кли да се бе и 
да ље сма тра ју ка нон ски пот чи ње ни ма Ва се љен ској па три јар ши ји, али да не 
при зна ју оно га ко је са да оку пи рао па три јар шиј ски пре стол, јер 'он је не при-
ја тељ Пра во сла вља'. До по чет ка Стра сне сед ми це ма на стир је био пот пу но 
од се чен од све та: ни ко у ње га ни је ни ула зио ни из ла зио”.758

Ес фиг мен ски мо на си би ли су охра бре ни у свом др жа њу ве ли ким чу дом 
учи ње ним од стра не све тог му че ни ка Ага тан ге ла, ес фиг мен ског мо на ха. У 
нај кри тич ни јем тре нут ку бор бе, мо на си су на ула зу у ол тар на и шли на огро-
ман ми о ми ри сни облак. По сле ис пи ти ва ња ви де ли су да облак до ла зи од 
мо шти ју све тог Ага тан ге ла и схва ти ли су да то зна чи да све ти тељ одо бра ва 
њи хо ву бор бу про тив нај ве ће је ре си епо хе...

Ма ја 1975. ССЦ је об ја вио спо ра зум ну из ја ву ко ми си је Ве ра и По ре дак 
под на сло вом Јед но кр ште ње, јед на ев ха ри сти ја и уза јам но при зна то све-
штен ство, ко ја про гла ша ва пот пу но про те стант ску док три ну цр кве ног и 
све то та јин ског је дин ства. Као што сам на слов ука зу је, овај до ку мент био је 
усме рен ка уза јам ном при зна ва њу све тих Тај ни ме ђу цр ква ма. На при мер: 
„На ше кр штењ ско је дин ство у Ису су Хри сту, уста но вља ва по зив цр ква ма 
да пре ва зи ђу сво је по де ле и оства ре пу но ви дљи во је дин ство” (стр. 10). И: 
„пу но ме ђу соб но при зна ва ње кр ште ња од стра не цр ка ва као јед ног, тре ба ло 
би да бу де мо гу ће он да ка да кан ди дат за кр ште ње ис по ве ди Ису са Хри ста као 
Го спо да... и ка да је кр ште ње оба вље но во дом, у име Оца и Си на и Све то га Ду-
ха'”(стр. 16). Тре ба се под се ти ти да ССЦ укљу чу је и сек те ко је по ри чу Бо жан-
ство Хри сто во и да ни јед на од чла ни ца цр ка ва, осим пра во слав них (и то не 
свих), не кр шта ва на апо стол ски на чин, пу ним тро крат ним по гру же њем.

До ку мент та ко ђе са др жи бо го слов ски не до след но уче ње о пре ла га њу 
хле ба и ви на у ев ха ри сти ји, и по себ ну из ја ву да „цр кве тре ба да ис пи та ју 
сво је ли тур ги је у све тлу ско ро по стиг ну тог ев ха ри стиј ског до го во ра” (стр. 
27) - као да је ли тур ги ји све тог Јо ва на Зла то у стог по треб на ре ви зи ја у све тлу 
про те стант ског бо го сло вља!!!

Пра во слав ни те шко да мо гу твр ди ти ка ко се не др же док три на из овог 
до ку мен та, с об зи ром на то да је је дан од ње го вих глав них ауто ра био ру ски 
про то је реј Ви та ли је Бо ро вој и да га се ни јед на цр ка ва ни је од ре кла. Осим 
758 Eastern Chur ches Re vi ew, vol. IV, no. 1, Spring, 1974, pp. 109-110.
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то га, ово је би ла ре ви зи ја прет ход не из ја ве, „у све тлу од го во ра при мље них 
од цр ка ва” - укљу чу ју ћи, ве ро ват но, и пра во слав не цр кве.

Исте 1975. го ди не, ар хи е пи скоп Ати на го ра Ти ја тир ски и Ве ли ко бри-
тан ски је, са по себ ним бла го сло вом па три јар ха Ди ми три ја, об ја вио сво је 
Ти ја тир ско Ис по ве да ње, ко је је из ра жа ва ло но ву иде ју да је Цр ква ку ћа без 
зи до ва у ко ју сва ко мо же сло бод но да уђе. Пи сао је: „Пра во слав ни хри шћа ни 
ве ру ју да сле де ће Цр кве има ју ва же ће и истин ско све штен ство или по све ће ње: 
пра во слав на, ри мо ка то лич ка, ети оп ска, коптско-јер мен ска и ан гли кан ска. Ва-
се љен ска Кон стан ти но пољ ска па три јар ши ја, Алек сан дриј ска па три јар ши ја, 
Је ру са лим ска па три јар ши ја, Ру мун ска па три јаш ри ја и Ки пар ска цр ква су пре 
по ла ве ка зва нич но об ја ви ле да Ан гли кан ска Цр ква има ва же ће ру ко по ло же-
ње уз по ка ја ње, што зна чи да ан гли кан ски епи ско пи, све ште ни ци и ђа ко ни 
мо гу да вр ше ва же ће све те Тај не, као и они из Ри мо ка то лич ке Цр кве”.759 
„Ти ја тир ско ис по ве да ње” та ко ђе из ја вљу је ка ко је „иде ја да је ма со не ри ја 
ре ли ги ја – по гре шна”...

Опет, на Ге не рал ној Асам бле ји ССЦ у Нај ро би ју 1975. пра во слав ни де-
ле га ти су пот пи са ли спо ра зум по ко ме при зна ју све те тај не не пра во слав них 
де ле га та и из ја ви ли су да „пра во слав ни не оче ку ју од дру гих хри шћа на да 
пре ђу у Пра во сла вље, у ње го вој исто риј ској и кул тур ној ре ал но сти ко ја од-
ли ку је ње го ву про шло сти и са да шњо сти, и да по ста ну чла но ви Пра во слав не 
Цр кве” – што је по ка за ло ла жљи вост њи хо вог прав да ња да у еку ме ни стич ком 
по кре ту уче ству ју „ка ко би све до чи ли Пра во сла вље”.760 

Не што от по ра пре о ста ло је у по ме сним Цр ква ма - на ро чи то у Грч кој, где 
је про ти вље ње Ес фиг ме на и да ље др жа ло ово пи та ње на днев ном ре ду. Та ко, 
као што је ар хи ман дрит (ка сни је епи скоп) Ка лист (Вер) из ве стио, „То ком ма ја 
1978, по сле по се те Ва се љен ском па три јар ху, др. По тер и ар хи е пи скоп Скот, 
пред се да ва ју ћи Цен трал не ко ми си је ССЦ, оти шли су у Ати ну да та мо са 
Си нод ском ко ми си јом ди ску ту ју о ме ђу пра во слав ним и ме ђу хри шћан ским 
од но си ма. Чи ни се да об ја шње ње да то од стра не ССЦ-а ни у че му ни је ус пе-

759 At he na go ras (Kok ki na kis), Th e Th yate i ra Con fes sion, Lon don, 1975, p. 61. У дру гом де лу упе ре ном 
прот пив РПЗЦ из 1976, Ec cle si o lo gi cal Pro blems: „Church Beyond Bo un da ri es”, ар хи е пи скоп Ати на го ра 
из ја вљу је: „На рав но да су вра та у Цр кву све то кр ште ње ко је је Пра во слав на Цр ква при зна ла да је ва-
же ће вр ше но код ри мо ка то ли ка, Коп та, Јер ме на, ста ро ка то ли ка и ан гли ка на ца, лу те ра на, ме то ди ста и 
још не ких дру гих хри шћан ских гру па.” Ec cle si o lo gi cal Pro blems је би ло по би ја но у про шу ри на пи са ној 
од стра не Ма на сти ра све тог Пре о бра же ња у Бо сто ну, A Reply to Ar chbis hop At he na go ras. Ви ди та ко ђе 
Ми тро по лит Фи ла рет Њу јор шки, „По сла ни ца по гла ва ри ма све тих Цр ка ва Бо жи јих, Пре о све ће ним 
пра во слав ним ар хи је ре ји ма, по во дом 'Ти ја тир ског ис по ве да ња'”, Ort ho dox Chri stian Wit ness, 17/30. мај 
1976; „Ти ја тир ско ис по ве да ње”, Ort ho dox Chri stian Wit ness, 23. фе бру ар/7. март 1976
760 „Ort ho doxy and the Ecu me ni cal Mo ve ment”, Ort ho dox Chri stian Wit ness, Oc to ber 27 / No vem ber 9, 
1997, p. 2.
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ло да од вра ти при го во ре пра во слав них Гр ка. У ин тер вјуу за Њу Јорк Тајмс, 
ар хи е пи скоп Се ра фим Атин ски је из нео да Грч ка Цр ква са да раз ми шља о 
по вла че њу из члан ства у ССЦ...

Пра во слав ни сву да раз ми шља ју слич но ар хи е пи ско пу Се ра фи му. Го-
во ре ћи на Кон фе рен ци ји кли ра Грч ке Ар хи е пи ско пи је 7. но вем бра 1978, 
ар хи е пи скоп Ати на го ра Ти ја тир ски и Ве ли ко бри тан ски та ко ђе је до ка зи вао 
да пра во слав ни тре ба да се по ву ку из пу ног члан ства ССЦ. У том по гле ду 
Пра во слав на Цр ква тре ба да има исти од нос пре ма ССЦ као што га има 
Ри мо ка то лич ка Цр ква: Пра во слав ни тре ба да ша љу по сла ни ке на са стан ке 
ССЦ и да уче ству ју у ди ску си ја ма, али без гла са ња и без ор ган ског члан ства 
у Свет ском Са ве ту.”761

Али ове из ја ве ни су има ле ни ка квог ефек та. У сва ком слу ча ју, пра во слав-
не цр кве су на све пра во слав ној кон фе рен ци ји у Же не ви у ју ну 1968. го ди не 
већ пот пи са ле ре зо лу ци ју у ко јој су при хва ти ле „ор ган ско члан ство” у ССЦ. 
Као ве за не и успа ва не ов це, са да су во ђе не на жр тве ник но ве су пер-цр кве.

Бо го сло вље ми ра
Упо ре до са раз во јем еку ме ни зма, пот по мог нут од стра не го то во истих 

са у че сни ка, раз ви јао се и  та ко зва ни „по крет за мир” или „бо го сло вље ми ра” 
чи јим се по че ци ма мо же про на ћи траг у осни ва њу НА ТО-а, са ци љем одбранe 
Евро пе од со вјет ске агре си је 4. апри ла 1949. Са тач ке гле ди шта марк си зма-
ле њи ни зма, НА ТО ни је био од брам бе на ор га ни за ци ја, већ прет ња свет ском 
ми ру. Због то га су ко му ни сти ор га ни зо ва ли „по крет за мир” са ци љем да 
пот ко па ва ју ак тив ност НА ТО-а и по мо ћу то га при кри ју сво ју соп стве ну 
агре си ју на не ко му ни стич ки свет.

Са ра ђу ју ћи, по оби ча ју, са сво јим по ли тич ким го спо да ри ма, МП је ор-
га ни зо ва ла се ри ју еку ме ни стич ких кон фе рен ци ја „У од бра ну ми ра”, са пред-
став ни ци ма не са мо хри шћан ских ве ро и спо ве да ња, већ та ко ђе и хин ду и зма, 
бу ди зма, ју да и зма, исла ма, шин то и зма и си ки зма. С об зи ром да су ре ли гиј ски 
„бор ци за мир” у пот пу но сти по што ва ли дру ге бо го ве, или (у слу ча ју бу ди зма) 
ни ка кве бо го ве, на тим кон фе рен ци ја ма ни је би ло ме ста за спе ци фич но хри-
шћан ско раз у ме ва ње ми ра. Пре ма то ме, та мо ни је би ло по ме на о чи ње ни ци 
да је мир на зе мљи мо гућ са мо ако по сто ји мир са Бо гом, ко ји се сти че са мо 
кроз ве ру у ис ку пи тељ ско де ло Хри ста, јер Он је мир наш (Еф. 2,14), и кроз 
не пре ста ну бор бу са злом у свим ње го вим об ли ци ма, укљу чу ју ћи ате и зам 
и ко му ни зам. Осим то га, као што Ку роч кин пи ше, „на стра ни ца ма цр ве не 
761 Wa re, „Ort ho doxy and the World Co un cil of Chur ches”, So bor nost, vol. 1, № 1, 1979, pp. 78-80
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штам пе и на усна ма оних ко ји су го во ри ли пред вер ни ма, све че шће и че шће 
про гла ша ва на је слич ност и бли скост ко му ни стич ких и хри шћан ских со ци јал-
них и мо рал них иде а ла”. Та ко се Ста љи нов култ пре тво рио у култ ко му ни зма, 
јер је „па три јар шиј ска цр ква, по ко рив ши об но вљен це, би ла при си ље на да 
усво ји на сле ђе по ко ре них, не са мо у сфе ри по ли тич ке ре о ри јен та ци је, већ и 
у сфе ри иде о ло шке ре кон струк ци је”.762

”Та ко зва но 'бо го сло вље ми ра' – пи ше про то је реј Ге ор ги је Гра бе – у су-
шти ни је хи ли ја стич ко про по ве да ње Цар ства Бо жи јег на зе мљи, по мо ћу 
за са ђи ва ња ко му ни стич ког со ци ја ли зма. У обра ћа њи ма мо сков ском са бо ру 
пре из бо ра за па три јар ха 1971. го ди не, код све ште ни ка Ни ко ла ја Гај но ва и 
тро ји це мир ја на оправ да но су се по ја ви ла пи та ња у ве зи са го во ром ми тро-
по ли та Ни ко ди ма (Ле њин град ског) и ње го вих са рад ни ка. На ве ли су ње го ве 
ре чи о је дин ству љу ди ме ђу со бом 'у слу жби по ми ре ња', са ци љем 'до сти за ња 
Цар ства Бо жи јег ко је до ла зи у си ли'. Жур нал Мо сков ске па три јар ши је је пи-
сао: 'За хри шћан ску ве ру не ма ин ди фе рент них и не у трал них обла сти де ло ва-
ња. На про ме не ко је се де ша ва ју у све ту, хри шћа ни гле да ју као на де ло ва ње 
Про ми сла Бо жи јег и про ја вљи ва ња си ле Бо жи је, ка ко би би ло ус по ста вље но 
Цар ство Бо жи је на зе мљи' (1962, бр. 12, стр. 12).

Мир о ко ме тру би Мо сков ска па три јар ши ја ни је ду хов ни мир, већ по-
ли тич ки и, по врх то га, ла жни мир, по што је та ко зва но 'бо го сло вље ми ра' 
по ве за но са ла жљи вом со вјет ском про па ган дом. У по ку ша ју да по на вља 
ко му ни стич ку про па ган ду, па три јар ши ја не сво је вољ но па да у про по ве да ње 
не ке вр сте хи ли ја зма, тј. до сти за ња злат ног до ба и све оп штег ми ра људ ским 
сред стви ма по ли тич ког ка рак те ра. Ако је Спа си тељ ре као: 'Тра жи те нај пре 
Цар ство Бо жи је, и сво оста ло ће вам се са мо до да ти', Мо сков ска па три јар ши ја 
по ста вља ствар обр ну тим ре до сле дом: Цар ство Бо жи је тре ба да се до стиг не 
кроз спо ља шња сред ства ко му ни стич ког дру штве ног по рет ка.

Због то га је 1963. ми тро по лит Ни ко дим у свом из ве шта ју 'Мир и сло бо да' 
на по ме сној кон фе рен ци ји по кре та за мир у Хо лан ди ји по зи вао на збли жа-
ва ње Цр кве са овим све том. 'Од ра них вре ме на – го во рио је он – апо ло ге те 
не про мен љи во сти со ци јал них од но са по че ле су да на во де ми сли хри шћа на 
пре ма пот пу ном оту ђе њу од све та, са ци љем њи хо вог од вла че ња од го ру ћих 
со ци јал них про бле ма, од бор бе за пре у ре ђе ње дру штва на прин ци пи ма прав-
де. Под ду го трај ним ути ца јем ових псе у до хри шћан ских про по ве ди би ла су 
вас пи та на и из ра сла су чи та ва по ко ље ња уско гру дих фа на ти ка, са из о па че ним 
пред ста ва ма о хри шћан ству' (ЖМП, 1963, бр. 1, стр. 40)
762 P. K. Ku roc hkin, Evo li ut sia so vre men no go rus sko go pra vo sla via (Ево лу ци ја са вре ме ног ру ског пра во-
сла вља), Mo scow, 1971, pp. 81, 82 (Р).
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Че га се то од ри че ми тро по лит Ни ко дим овим ре чи ма? Од ри че се све то-
о тач ке и аскет ске про шло сти. Он по ку ша ва да од вра ти Цр кву од стре мље ња 
ка не бу, и усме ри је пу тем зе маљ ских со ци јал них за да та ка. Ње го во Цар ство 
Бо жи је је – ко му ни стич ки по ре дак.

С њим се сло жио проф. В. М. Бо ро вој ко ји се још ја сни је из ра зио: 'Си-
сте мат ско бо го сло вље и исто риј ске цр кве ни кад ни су би ли на стра ни ре во-
лу ци је, из тог про стог раз ло га што су би ли за ро бље ни ци ко смо цен трич ног 
раз у ме ва ња ре ал но сти, за ро бље ни ци ста тич ког раз у ме ва ња ре да, јед ном 
за у век уста но вље ног на зе мљи. Тек по след њих де це ни ја – ка да је у фи ло соф-
ској, на уч ној и бо го слов ској ми сли до шло до ду бо ких про ме на, до сво је вр сне 
ре во лу ци је као по сле ди це ан тро по цен трич ног по гле да на ко смос, ево лу ци о-
не кон цеп ци је уни вер зу ма и но вог пре и спи ти ва ња чи та ве људ ске исто ри је 
– тек на кон све га то га, по ја ви ла се мо гућ ност раз ра де бо го сло вља на прет ка 
и ре во лу ци је' (ЖМП, 1969, бр. 9, стр. 78)...

У том свом апо ста сиј ском усме ре њу Мо сков ска па три јар ши ја је већ из гу-
би ла и са мо хри шћан ство, за ме нив ши га ре ли ги јом овог све та. У су прот но сти 
са Спа си те ље вим ре чи ма (Мт. 6,24), она по ку ша ва да слу жи дво ји ци го спо-
да ра и, као што је упо зо ра вао Спа си тељ, до шла је до тле да је без бри жна по 
пи та њу хри шћан ства, али рев но сна у слу же њу без бо жном ко му ни зму”.763

„Ми тро по лит” Ни ко дим Ле њин град ски
Као што смо већ ви де ли, во де ћи иде о лог Мо сков ске па три јар ши је и гла-

ва Оде ље ња спољ них по сло ва од по чет ка 60-их го ди на био је ге не рал КГБ-а, 
Ми тро по лит ле њин град ски Ни ко дим (Ро тов). Од вре ме на ка да је пи сао сво ју 
ма ги стар ску те зу о па пи Јо ва ну XXI II, чо ве ку ко ји је из вео Ка то лич ку цр кву 
на еку ме ни стич ку сце ну, ми тро по лит Ни ко дим је по ку ша вао да исто учи ни 
са Мо сков ском па три јар ши јом. Је ро ђа кон (са да је ро мо нах) Те о фан пи ше: 
„Ми тро по лит Ни ко дим је из ла га ње сво је еку ме ни стич ке ве ре от по чео пра-
во слав ном те зом о је дин ству чи та вог људ ског ро да у Ада му: 'Људ ски род, 
чи тав Адам (из раз св. Ма ка ри ја Ве ли ког), ује ди њен је по мо ћу Ова пло ће ња, 
Кр ста и Вас кр се ња по след њег Ада ма (1. Кор. 15,45), дру гог Чо ве ка, Го спо да, 
Ко ји је 'ра ди нас љу ди' си шао са не бе са (1. Кор. 15,47), и Ко ји је, оку сив ши 
по бла го да ти Бо жи јој смрт за све (Је вр. 15,47), Спа си тељ свих љу ди (Тим. 
4,10)… Сви ми, у скла ду са нео пи си вом му дро шћу Бо жи јом, по ве за ни смо 

763 Гра бе, Дог мат о Цр кви у са вре ме ном све ту, из ве штај Тре ћем Све за гра нипчном Са бо ру 1974 
(Р).
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од по чет ка ве за ма је дин ства и брат ства'.764 Но, по том ми тро по лит Ни ко дим 
по ка зу је сво је схва та ње тог је дин ства: 'Хри стос је умро за све љу де и као но ви 
Адам уте ме љио је но во чо ве чан ство… Пу но ћа бла го дат них да ро ва пре да та 
је љу ди ма Ду хом Све тим у Цр кви Хри сто вој. Ипак, би ла би опа сна гре шка 
сма тра ти да Хри стос, Ис ку пи тељ це лог све та, ни је про ши рио Свој спа со но сни 
ути цај на чи та во чо ве чан ство'.765 Овај спа со но сни ути цај са сто ји се, пре ма 
ми тро по ли ту Ни ко ди му, 'у ве ри у Ису са Хри ста и де ла њу кроз љу бав. ка ко 
у сва кој по је ди нач ној лич но сти, та ко и у чо ве чан ству као це ли ни, са ко јим 
смо ује ди ње ни на шом за јед нич ком људ ском при ро дом. Бог нас је спа сао у 
нео дво ји вом, не де љи вом, не про мен љи вом и не по вре ди вом је дин ству са том 
при ро дом кроз ова пло ће ње свог Је ди но род ног Си на'.766 'Пре у зи ма њем и 
обо же њем на ше при ро де у Бо жан ском Ова пло ће њу На чел ник и Са вр ши тељ 
на ше ве ре (Је вр. 12,2) и веч ног спа се ња (Је вр. 5,9), наш Го спод Исус Хри стос 
је по ми рио, ује ди нио и по ве зао чи тав људ ски род са Бо гом, и све љу де јед не 
са дру ги ма'.767 'Цр ква као Цар ство Бо жи је слич на је ква сцу ко ји про жи ма 
све де ло ве чи та вог људ ског ро да, по це лом све ту, и де лу је оном ме ром сна ге 
ко ја од го ва ра мо рал ном ни воу но си ла ца исти не Хри сто ве. Да ле ко од то га 
да сви љу ди ак тив но и све сно пре би ва ју у Цр кви, али за то Цр ква пре би ва у 
сви ма кроз љу бав Хри сто ву, јер та љу бав ни је огра ни че на на би ло ко ји део 
људ ског ро да, не го је по де ље на на све љу де'.768 Због то га 'де ло ва ње Ду ха Бо жи-
јег ни је огра ни че но кон фе си о нал ним гра ни ца ма. Ње го во ма ни фе сто ва ње је 
пот пу но и без у слов но от кри ве но у Цр кви, али тра го ви Ње го вог при су ства 
еви дент ни су сву да где има пло до ва ду хов ног жи во та: љу ба ви, ра до сти, ми-
ра, тр пље ња, љу ба зно сти…'.769 Сто га су сви љу ди, чи та во те ло чо ве чан ства 
(Ада ма), не ви дљи во ује ди ње ни са Бо гом и то је сва ка ко 'не ви дљи ва Цр ква'. 
Цр кве ну ор га ни за ци ју Ни ко дим је схва тао као 'ви дљи ву Цр кву', у ко јој 
'кр ште ње од ре ђу је ви дљи ву при пад ност Хри сту'.770 Ми тро по лит Ни ко дим 
је про те стант ско 'кр ште ње' све сно при зна вао за истин ско, а сво јој 'бра ћи 
у Хри сту', про те стан ти ма, чла но ви ма ССЦ, обра ћао се ова ко: 'Кроз Све ту 
Тај ну кр ште ња ми смо на ка ле мље ни на спа со но сну Бо жан ску Ло зу…'.771 А 

764 Жур нал Мо сков ске Па три јар ши је, 1973, бр. 8, стр. 32-33. Из ве штај пред се да ва ју ћег Х.M.K., Ми-
тро по ли та Ни ко ди ма Ле њин град ског и Нов го род ског, на отво ре ној се си ји KO PR, 25. мај 1973.
765 Me tro po li tan Ni co de mus. Col lec ted Works. Le nin grad Th e o lo gi cal Aca demy, 1974, vol. 4, p. 308.
766 Jo ur nal of the Mo scow Pa tri ar cha te, 1973, no. 8, pp. 32-33.
767 Jo ur nal of the Mo scow Pa tri ar cha te, vol. 3, p. 143.
768 Jo ur nal of the Mo scow Pa tri ar cha te, vol. 3, p. 141.
769 Jo ur nal of the Mo scow Pa tri ar cha te, vol. 3, p. 153.
770 Jo ur nal of the Mo scow Pa tri ar cha te, vol. 3, p. 153.
771 Jo ur nal of the Mo scow Pa tri ar cha te, vol. 3, p. 141. Го вор на отва ра њу ди ску си је из ме ђу де ле га ци ја 
те о ло га Еван ге ли стич ке цр кве Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке (Ар нол дсхајм IV) и Мо сков ске па три јар-
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ви дљи ва цр ква 'по зва на је да оства ри пло до ве Ова пло ће ња и Ис ку пље ња у 
жи во ту сво јих не по сред них чла но ва'.772

Та ко, пре ма ми тро по ли ту Ни ко ди му, сви су љу ди 'хри шћа ни', и исти на је да 
је Цр ква Хри сто ва, Те ло Хри сто во, Но ви Адам – јед на, али још ни је ује ди ње на у 
јед ну ор га ни за ци ју под јед ним во ђом. Циљ еку ме ни ста је да ство ре та кво по ми-
ре ње, тј. јед ну ви дљи ву цр кве ну ор га ни за ци ју за све. На тај на чин еку мен ска 
цр ква и свет по ста ће нео дво ји ви јед но од дру го га. Ни је те шко про на ћи глав ни 
из вор ова квог ве ро ва ња. То је сер ги ја ни зам – је ре тич ко уче ње да Цр ква, Те ло 
Хри сто во, пред ста вља про сту цр кве ну ор га ни за ци ју, баш као обич не се ку лар не 
ор га ни за ци је, по ли тич ке пар ти је, за јед ни це, по слов не струк ту ре, итд.”773  

То ком ка ри је ре ми тро по ли та Ни ко ди ма, и то углав ном за хва љу ју ћи 
ње му, Рим је на пра вио ве ли ке про до ре у Мо сков ску па три јар ши ју. То до бро 
илу стру је слу чај оца Ми хај ла Га ври ло ва, ру ског пра во слав ног све ште ни ка 
ко ји је 1973. тај но при мљен у Ка то лич ку цр кву. Отац Сер ги је Ке ле хер пи ше: 
„Ка пу цин ски све ште ник је Га ври ло ву ре као да је ми тро по лит Ни ко дим (Ле-
њин град ски) био тај ни ка то лич ки би скуп, са ју рис дик ци јом при зна том од 
Ри ма над чи та вом Ру си јом, ко ју је до био од па пе Па вла VI. Ова тврд ња ни је 
не мо гу ћа – али ни је ни пот пу но до ка за на.

Га ври лов је 5. сеп тем бра 1975. пред ми тро по ли том Ни ко ди мом дао оп-
шту ис по вест, а овај је при мио ње го ве мо на шке за ве те и за кле тву на вер ност 
Апо стол ском пре сто лу и Рим ском па пи. Кир Ни ко дим је Га ври ло ву на ло жио 
да свој мо на шки жи вот про во ди у скла ду са Од ред ба ма је зу ит ског ре да, по-
да рив ши му при ме рак тих од ре да ба на ру ском је зи ку. Све је би ло учи ње но 
при ват но, а че ти ри да на ка сни је ми тро по лит је по стри гао Га ври ло ва у мо на хе. 
Де ве тог ок то бра кир Ни ко дим је ру ко по ло жио Га ври ло ва за све ште ни ка, без 
за кле тве уоби ча је не за ру ске пра во слав не кан ди да те за све ште нич ки чин.

Го ди не 1977. Га ври лов је био пре ве ден у Љвов ско-Тер но пољ ску ар хи е пи-
ско пи ју Мо сков ске па три јар ши је… За вре ме по след њег раз го во ра Га ври ло ва 
са кир Ни ко ди мом, Ми тро по лит ле њин град ски га је бла го сло вио и – се ћа се 
Га ври лов – „дао ми је упут ства да чу вам сво ја ка то лич ка убе ђе ња и чи ним све 
што је мо гу ће у ко рист ка то лич ке ства ри, не са мо у Укра ји ни, не го и у Ру си ји. 
Ми тро по лит је го во рио о прак си сво јих прет ход ни ка, а та ко ђе је тра жио од 
ме не да бу дем опре зан”.774 

ши је, на Ле њин град ској Бо го слов ској Ака де ми ји 12. сеп тем бра 1969. 
772 Jo ur nal of the Mo scow Pa tri ar cha te, vol. 3, p. 143.
773 Th e op ha nes, „Th e Head of the Mo scow Pa tri ar cha te”, Ver to grad-In form, N 20, Oc to ber, 2000, pp. 18-
19.
774 Ser ge Ke le her, Pas sion and Re sur rec tion – the Gre ek Cat ho lic Church in So vi et Ukra i ne, 1939-1989, Sta-
u ro pe gion, L'viv, 1993, pp. 101-102.
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Ово по ка зу је да иза „ми ро то во рач ке” еку ме ни стич ке ак тив но сти Ва ти-
ка на сто ји твр да на ме ра да се са вла да Мо сков ска па три јар ши ја, без ика квог 
ува жа ва ња ње као цр кве. Га ври ло ва је, већ као пра во слав ног све ште ни ка, 
Ни ко дим пре ру ко по ло жио, што ја сно све до чи о то ме да Рим при зна је та-
јин ства пра во слав них са мо ка да му то од го ва ра. Ме ђу тим, ка да он пре у зме 
ини ци ја ти ву, та кво при зна ње мо же и да из о ста не…

Ка да је 1978. го ди не ми тро по лит Ни ко дим умро – у на руч ју па пе Јо ва-
на Па вла I775, баш ка ко и до ли ку је – ње га је на ме сту глав ног иде о ло га МП 
и Ми тро по ли та ле њин град ског за ме нио ње гов уче ник, бу ду ћи „па три јарх” 
Алек си је II (Ри дри гер). Алек си је, агент КГБ-а од 1958. го ди не, био је ак тив ни 
еку ме ни ста го то во исто то ли ко ду го као и ње гов мен тор. Био је де ле гат на 
Тре ћој Ге не рал ној Асам бле ји ССЦ у Њу Дел хи ју 1961. (са ми тро по ли ти ма Ни-
ко ди мом и Ан то ни јем (Блу мом)), члан Цен трал ног ко ми те та ССЦ од 1961. до 
1968, пред сед ник Свет ске кон фе рен ци је „Цр ква и дру штво” у Же не ви 1966, 
и члан Ко ми си је „Ве ра и по ре дак” ССЦ-а од 1961. до 1968.

„Већ 1966. го ди не – пи ше је ро ђа кон Те о фан – у сво ме го во ру пред де ле-
га ци јом Не мач ке Еван ге ли стич ке цр кве на кон фе рен ци ји у Мо скви, бу ду ћи 
по гла вар МП је у име Са мог Хри ста из ја вио ка ко 'Исус Хри стос сма тра за 
сво је, тј. за хри шћа не, све оне ко ји ве ру ју у Ње га и по слу шни су му, а то је 
ви ше не го Пра во слав на Цр ква'.776 Ако се се ти мо да је, пре ма пра во слав ном 
уче њу, Хри стос усво јио љу де Се би са мо у Сво јој Ипо ста си, то јест у Сво ме 
Те лу ко је је Пра во слав на Цр ква, он да је очи глед но да ми тро по лит ов де ис-
по ве да хри сто ло шку је рес, сма тра ју ћи за хри шћа не оне ко ји су из ван Цр кве 
– на зи ва ју ћи их 'Бо жи ји ма', тј. цр кве ни ма.

У сво ме из ве шта ју Осмој Ге не рал ној асам бле ји Свет ског Са ве та цр ка ва777, 
об ја вље ном у Жур на лу Мо сков ске па три јар ши је 1980. го ди не (бр. 1-3), Алек-
си је је још ја сни је ис по ве дио да сви не пра во слав ни хри шћа ни пред ста вља ју 
цр кву Хри сто ву. Бо го хул но ме ша ју ћи и по и сто ве ћу ју ћи пој мо ве Бо жи јег 
при су ства у све ту и Ње го ве енер ги је и при су ства у Цр кви, ми тро по лит је 
са свим ја сно по ка зао сво је је ре тич ко уче ње о 'све о бу хват ном и без у слов ном' 
Ова пло ће њу Хри сто вом, ко је ауто мат ски пре тва ра чи тав људ ски род, све 
хри шћа не, му сли ма не, не зна бо шце и уоп ште све 'љу де до бре во ље' у чла но-
ве Те ла Хри сто вог, то јест Цр кве! Ми тро по лит Алек си је отво ре но учи да и 

775 Ви ше о Ни ко ди му ви ди: Pi ers Comp ton, Th e Bro ken Cross: Th e Hid den Hand in the Va ti can, Sud bury: 
Ne vil le Spe ar man, 1983, pp. 158-159; „On the De ath of a So vi et Bis hop”, Ort ho dox Chri stian Wit ness, Oc to ber 
23 / No vem ber 5, 1978.
776 She der Ch. „Th e Ort ho dox Church of the East”, Church Yearly, 1966, Hu ster lo, 1967, p. 281 (на не мач-
ком).
777 Крит, Грч ка, 18-25. ок то бар 1979.
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у не пра во слав ним цр ква ма – чла ни ца ма ССЦ-а – де лу је иста она бла го дат 
Ду ха Све то га као и у Пра во слав ној Цр кви: 'Ми смо на у чи ли да се мо ли мо 
за јед но, да раз у ме ва мо дух и ду би ну мо ли тве јед ни дру гих, да осе ћа мо дах 
бла го да ти Ду ха Све то га у за јед нич ким мо ли тва ма Го спо ду… ми мо ра мо да 
за хва ли мо Бо гу за ра дост оп ште ња у Хри сту, за ра дост стал но ра сту ћег ис ку-
ства брат ства и се стрин ства у Хри сту кроз на шу са рад њу'.778 Да кле, упра во у 
за јед нич ким мо ли тва ма са је ре ти ци ма ар хи па стир је осе тио 'дах бла го да ти 
Ду ха Све то га'! Тре ба да при ме ти мо ка ко 'еку ме ни стич ка мо ли тва' пред ста вља 
ве о ма ва жан мо ме нат у еку ме ни стич ком ди ја ло гу, и ка ко не све до чи са мо о 
то ме да је ме ђу еку ме ни сти ма при су тан не ки за јед нич ки 'бог' ко ме упу ћу ју 
мо ли тве, не го ујед но и прак тич но при зна ње де ло ва ња Ду ха Све то га у је ре си, 
те сто га по ма же ag gi or na men to (об но ву) цр ка ва. Ево шта бу ду ћи по гла вар 
Мо сков ске па три јар ши је ка же на ту те му: 'Ag gi or na men to цр ка ва је по стиг нут 
на пр вом ме сту мо ли твом и брат ском љу ба вљу; за јед нич ке мо ли тве ства ра ју 
на ро чи ту ат мос фе ру, ду хов но рас по ло же ње; (за тим пре ла зи на ци тат А. С. 
Хо мја ко ва) 'мо ли тва је жи вот Цр кве и глас ње не љу ба ви, веч но ди са ње Ду ха 
Бо жи јег. Ми ве ру је мо да нас кроз за јед нич ке мо ли тве дах Ду ха Све то га све 
за јед но бо га ти'.779 

Пре ма пра во слав ном уче њу упра во Дух Све ти чи ни чо ве ка чла ном 
Цр кве Хри сто ве, хри шћа ни ном. Али ми тро по лит Алек си је сма тра да Дух 
Све ти код је ре ти ка де лу је јед на ко као и у Пра во слав ној Цр кви, те сто га је ре-
ти ци, као и пра во слав ни хри шћа ни, је су Цр ква Хри сто ва: 'Ми ве ру је мо да 
Дух Све ти до да нас ви дљи во и не ви дљи во про ду жа ва да спа со но сно де лу је 
у све ту. Ви и ја, дра га бра ћо и се стре, пред ста вља ју ћи раз ли чи те Цр кве и 
људ ске ра се, жи ви мо истом ре ал ном и бла го дат ном сна гом Пе де сет ни це'.780 
Од та да ми тро по лит по чи ње отво ре но да при зна је да је ре тич ке за јед ни це 
је су Цр ква и Те ло Хри сто во: 'Ми, пра во слав ни, са љу ба вљу смо отво ре ни 
за на шу не пра во слав ну бра ћу, јер сви се ми јед ним Ду хом кр сти смо… и сви 
смо јед ним Ду хом на по је ни (1. Кор. 12,13)'.781 Ов де ни је уза луд упо тре бље на 
ев ха ри стиј ска (и ли тур гиј ска) тер ми но ло ги ја апо сто ла Па вла, не го се још 
јед ном ис ти че: пра во слав ни и је ре ти ци ни су про сто по де ље на Цр ква, не го 
су Те ло Хри сто во, ор ган ски јед но у Ду ху Све то ме.

По ла зи ште овог уче ња ми тро по ли та Алек си ја о Ду ху Све то ме је је ре-
тич ка хри сто ло ги ја, чи ја се су шти на са сто ји у тврд њи да смо 'сви ми би ли 

778 Jo ur nal of the Mo scow Pa tri ar cha te, 1980, no. 1, p. 54.
779 Jo ur nal of the Mo scow Pa tri ar cha te, 1980, no. 1, p. 54.
780 Jo ur nal of the Mo scow Pa tri ar cha te, 1980, no. 2, p. 62. Ита лик, ов де и ка сни је – је ро ђа кон Те о фан.
781 Jo ur nal of the Mo scow Pa tri ar cha te, 1980, no. 3, p. 59.
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при мље ни у при ро ду Бо го чо ве ка Ису са Хри ста као ин те грал на при ро да (ин-
те грал ни чо век). А та исти на нас при си ља ва да ве ру је мо ка ко сва ка осо ба 
ко ја те жи до бро ти и пра вед но сти оба вља де ло Хри сто во на зе мљи, чак и ако 
ин те лек ту ал но не зна за Хри ста или га чак од ба цу је. Из Бо го чо ве чан ства Хри-
сто вог сле ди да је пут у Цар ство Бо жи је отво рен за све љу де. Сход но то ме, 
са ова пло ће њем Си на Бо жи јег чи тав људ ски род по стао је Ње го ва по тен ци-
јал на Цр ква и у том сми слу гра ни це хри шћан ске ва се ље не (или све људ ске 
по ро ди це) да ле ко су ши ре не го гра ни це хри шћан ског све та'.782 Одав де уче ње 
ми тро по ли та Алек си ја по ста је ра зу мљи во: по што је Хри стос при мио у Сво ју 
Ипо стас оп шту људ ску при ро ду, све љу де, то зна чи да су све људ ске лич но сти 
свих на ра шта ја спа се не и оста ле у Хри сту, од но сно у Цр кви. Дру гим ре чи ма, 
Хри стос је спа сао це ло куп ну људ ску при ро ду, па да кле, пре ма ми шље њу ми-
тро по ли та Алек се ја, и све љу де.

Ме ђу тим, пре ма пра во слав ном уче њу 'ова пло тив ши се, Бог Реч ни је 
при мио на Се бе ни при ро ду спо зна тљи ву про стим за па жа њем, …ни ти је, 
опет, при мио при ро ду спо зна тљи ву у вр сти (то јест, као све лич но сти људ-
ског ро да – ј. Т.), јер ни је при мио на се бе све ипо ста си, не го је при мио ону 
при ро ду ко ја је пре по зна тљи ва у је дин ки, …те је она у Ње му има ла за че так 
сво је Ипо ста си'.783 Да кле, не мо же се ре ћи да су сви љу ди спа се ни са мим тим 
што су љу ди, за то што је Бог Реч по стао Чо век. Али ми тро по лит Алек си је 
твр ди да су у људ ској при ро ди Хри сто вој би ле са др жа не све људ ске ипо ста си. 
Та кво уче ње је у 11. ве ку ис по ве дао мо нах Нил Ка ла бриј ски, ко ји је сма трао 
да су све људ ске ипо ста си при сут не или са др жа не у људ ској при ро ди ко ју 
је пре у зео Го спод и да су 'са о бо же не' за јед но са Њим. Пра во слав на Цр ква 
је ана те ми са ла Ни ла и ње го ву је рес: 'Ако не ко дог ма ти зу је да су све људ ске 
ипо ста си у те лу пре у зе те од стра не Го спо да и са о бо же не за јед но са њим, не ка 
бу де ана те ма, јер то је ис пра зно бр бља ње или још пре ис по ља ва ње без бо жно-
сти'.784 И ма да се ми тро по лит огра дио да људ ски род за ње га пред ста вља са мо 
'по тен ци јал ну цр кву', све јед но он ка сни је не дво сми сле но го во ри о чи та вом 
људ ском ро ду као о Цр кви – Те лу Хри сто вом, хра му Ду ха Све то га: 'Хри стос 
је ис ку пио, очи стио и об но вио оп шту људ ску при ро ду за сва ко га, док Дух 
Све ти мо рал но пре о бра жа ва сва ку људ ску лич ност, да ју ћи хри шћа ни ну пу-
но ћу бла го да ти и чи не ћи га хра мом Бо жи јим; бо ра ве ћи у ње му, Он под сти че 

782 Jo ur nal of the Mo scow Pa tri ar cha te, 1966, no. 7, p. 43.
783 St. John of Da ma scus, Exact Ex po si ti on of the Ort ho dox Fa ith, III, 11; Mo scow, Ro stov-on-Don, 1992, 
pp. 217-218.
784 J. Go u il lard. Le Syno di kon de l'Ort ho do xie, Edi tion et com men ta i re, Tra va ux et mémo i res 2 (1967), p. 
301 (Ф).
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на пре до ва ње ду хов но сти у уму и ср цу, во ди га ка сва кој исти ни и да је му 
ду хов не да ро ве на ко рист: јед но ме – реч му дро сти, дру го ме – реч зна ња по 
истом Ду ху… и дру ге да ро ве (1. Кор. 12,7-11), та ко да ће се људ ски та лен ти 
пот пу ни је по ка за ти'.785 На тај на чин, у ме ри у ко јој се Бог Ло гос ова пло тио 
у оп штој људ ској при ро ди, Ње го во Те ло је по де ље на хри шћан ска цр ква у 
спо ју свих сво јих одво је них де ло ва. Ипак, спа со но сно де ло ва ње Ду ха Све то-
га из ли ве но је чак и из ван гра ни ца  Те ла Хри сто вог, ула зе ћи у и обо жу ју ћи 
те ло чи та вог људ ског ро да: 'Све о бу хват на и нај моћ ни ја си ла Ду ха Све то га 
рас про стр ла се на чи тав жи вот на шег све та, пре о бра жа ва ју ћи га то ком исто-
риј ског про це са бор бе из ме ђу до бра и зла'.786 

И та ко је, за хва љу ју ћи ве штој за ме ни те за, по ни ште на ствар на раз ли ка 
из ме ђу бла го да ти Ду ха Све то га, ко јом Бог чу ва свет у жи во ту и при во ди љу де 
Цр кви, и обо жу ју ћег ми стич ког при су ства Ду ха Све то га у Те лу Хри сто вом, 
у Цр кви, чи ме је пот пу но уки ну та раз ли ка из ме ђу Цр кве и све та: са да је 'кул-
тур ни про цват европ ског и свет ског хришћнства' про гла шен за де ло Ду ха 
Све то га, па се чак и спо ра зум Салт-2 из ме ђу Бре жње ва и Кар те ра о огра ни че-
њу стра те шког офан зив ног на о ру жа ња сма тра за 'ма ни фе ста ци ју не ви дљи ве 
сна ге Ду ха Све то га ко ји де лу је у све ту на до бро чи та вог људ ског ро да'.787

По сле ди це ове 'све чо ве чан ске Пе де сет ни це' ми тро по лит је из ра зио углав-
ном у тер ми ни ма ху ма ни зма и ми ро твор ства: 'Хри шћа нин је за ин те ре со ван за 
пи та ња со ци јал не прав де', 'еле мен ти ми ров ног по кре та', хри шћан ско слу же ње 
љу ди ма и њи хо ва 'укљу че ност у сву ком плек сност ре ал ног жи во та све та'. На 
тај на чин бла го дат ни жи вот у Те лу Хри сто вом за ме њен је ху ма ни стич ким 
'слу же њем свет ским ства ри ма'.

Ра зу мљи во је да би ово 'бо го сло вље ми ра' тре ба ло да бу де ве о ма по-
год но за ди ја лог не са мо ме ђу је ре тич ким хри шћан ским за јед ни ца ма, не го 
та ко ђе и са би ло ко јом ре ли ги јом, чак и са уто пиј ским уче њи ма као што је 
ко му ни зам.

Али ка ко је та ква ве ра ускла ди ва са пра во слав ним уче њем о јед ној и је-
дин стве ној све тој, са бор ној и апо стол ској Цр кви? 'Да – при зна је ми тро по лит 
Алек си је – је дин ство и је дин стве ност Цр кве је екли си о ло шки ак си ом', али 
у ствар но сти, 'не ви дљи во је дин ство као је дин ство Хри ста и Ду ха Све то га 
жи ви у ви дљи вом мно штву цр ка ва, од ко јих сва ка има сво је по себ но ли це'. 
Ми тро по лит ов де ци ти ра свог бра та по еку ме ни зму, про фе со ра ар хи е пи-

785 Jo ur nal of the Mo scow Pa tri ar cha te, 1980, no. 2, p. 63. 
786 Jo ur nal of the Mo scow Pa tri ar cha te, 1980, no. 2, p. 63.
787 Jo ur nal of the Mo scow Pa tri ar cha te, 1980, no. 3, p. 58.
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ско па Вла ди ми ра (Са бо да на).788 Пред на ма је ов де кла сич на еку ме ни стич-
ка екли си о ло ги ја – те о ри ја гра на, ко ју је из ми слио ар хи е пи скоп Сти ли јан 
Аустра лиј ски (Кон стан ти но пољ ска па три јар ши ја), или, да упо тре би мо је зик 
со вјет ске бо го слов ске ми сли, екли си о ло ги ја 'по вре ђе ног Те ла Хри сто вог', плод 
ра фи ни ра не ми сли 'еку ме ни стич ких бо го сло ва' Мо сков ске па три јар ши је у 
ко јој је глав ни учи тељ и ра сад ник еку ме ни стич ке је ре си  био ми тро по лит 
Ни ко дим (Ро тов)”.789

Тре ћи Све за гра нич ни Са бор
Го ди не 1974. у Све то тро јиц ком ма на сти ру у Џор дан ви лу (САД) одр жан 

је Тре ћи Све за гра нич ни Са бор РПЦЗ. Као што је Пр ви За гра нич ни Са бор, 
одр жан у Срем ским Кар лов ци ма 1921. го ди не, од ре дио од нос РПЦЗ пре ма 
бољ ше вич ком ре жи му и об но ви ди на сти је Ро ма нов, а Дру ги Са бор, одр жан 
у Бе о гра ду 1938, од ре дио њен од нос пре ма Ка та комб ној Цр кви, та ко је Тре ћи 
Са бор по ку шао да од ре ди – од нос РПЦЗ пре ма еку мен ском и ди си дент ском 
по кре ту.790

Би ло је мно го то га да се рас пра ви. У по след њој де це ни ји от пад нич ки 
ути ца ји еку мен ског по кре та про ши ри ли су се и про ду би ли, а но ви пр во је-
рарх РПЦЗ, ми тро по лит Фи ла рет, у сво јим „По сла ни ца ма ту ге”, пре у зео је 
во де ћу уло гу у бор би про тив тог зла. Под ути ца јем ње го вог ру ко вод ства, мно-
ги не-Ру си, као на при мер гр ко-аме рич ки ма на стир Све тог Пре о бра же ња у 
Бо сто ну, за тра жи ли су при бе жи ште у РПЦЗ. Овај по крет оја чан је мол бом 
два грч ка ста ро ка ле нар ска Си но да да уђу у оп ште ње са Ру ском За гра нич ном 
Цр квом. По са ста ву сво јих чла но ва она сад ви ше ни је би ла ис кљу чи во ру ска 
ју рис дик ци ја, и на њу ви ше ни је мо гло да се гле да са мо као на пред стра жу ру-
ског пра во слав ног ан ти-ко му ни зма. То је би ла мул ти-ет нич ка, ми си о нар ска 
Цр ква ко ја се на мно гим фрон то ви ма ши ром све та бо ри ла про тив глав них 
је ре си но вог до ба.

Ме ђу тим, та кав по глед на РПЦЗ ни је био при хва ћен од свих ње них је ра-
ра ха. Не ки су изо ла ци ју РПЦЗ од оста лих по ме сних Цр ка ва ви де ли не то ли ко 
788 Jo ur nal of the Mo scow Pa tri ar cha te, 1980, no. 3, p. 59.
789 Hi e ro de a con Th e op ha nes, op. cit., pp. 15-18.
790 Као што је ми тро по лит Фи ла рет, пред сед ник Са бо ра, ре као у свом глав ном обра ћа њу: „Пре све-
га, Са бор тре ба да од ре ди не са мо за ру ску па ству, већ и за чи та ву Цр кву, ње го ву кон цеп ци ју Цр кве, 
да из ло жи дог му Цр кве... Са бор тре ба да од ре ди ме сто на ше За гра нич не Цр кве ко је за у зи ма уну тар 
са вре ме ног Пра во сла вља, из ме ђу оста лих 'та ко зва них' цр ка ва. Ка же мо 'та ко зва них' по што иако са да 
при ча ју о мно гим 'цр ква ма', Цр ква Хри сто ва је је ди на и Јед на.”
Ов де је ми тро по лит ука зи вао на то да дог ма о Јед ној Цр кви ни је ком па ти бил на са оп ште њем са Свет-
ским Пра во сла вљем, по ме сним пра во слав ним цр ква ма ко је уче ству ју у еку мен ском по кре ту.
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као по тре бу због бор бе про тив еку ме ни зма, ко ли ко због очу ва ња ру си зма 
ме ђу ру ским еми гран ти ма. То не зна чи да је очу ва ње ру си зма као та квог 
би ло ло ше: про блем се по ја вио ка да је то по че ло да оме та ми си о нар ско све-
до че ње Цр кве не-Ру ским вер ни ци ма. Ова кве ет но фи ле ти стич ке тен ден ци је 
не из бе жно су во ди ле ка гу бит ку цр кве не све сти у од но су на еку ме ни зам, и ка 
осе ћа њу да је РПЦЗ бли жа Ру си ма из МП, иако су еку ме ни сти, не го истин ски 
пра во слав ним хри шћа ни ма грч ког, фран цу ског или аме рич ког по ре кла.791

Дру ги раз лог по де ле је био стро жи од нос ко ји је РПЦЗ би ла при си ље на 
да за у зме пре ма „свет ском пра во сла вљу” –  пре ма по ме сним Пра во слав ним 
Цр ква ма ко је су уче ство ва ле у еку мен ском по кре ту. Ве ћи на је ра ра ха је па сив-
но при хва ти ла и „По сла ни це ту ге” ми тро по ли та Фи ла ре та и ује ди ње ње са 
грч ким ста ро ка лен дар ци ма. Али су по че ли да се ко ме ша ју ка да су „зи ло ти” 
у РПЦЗ де таљ но об ја сни ли ко је су по сле ди це то га: не ма ви ше ни ка квог оп-
ште ња са но во ка лен дар ци ма, Ср би ма и Је ру са ли мом. Ис по ста ви ло се да је 
не зва нич ни во ђа ове гру пе ко ја је би ла на кло ње на збли жа ва њу са „свет ским 
пра во сла вљем” био ар хи е пи скоп Ан то ни је Же нев ски, ко га су под у пи ра ли 
Ла вр Мен хетнски, Фи ло теј Не мач ки и Па вле Штут гар ски.792 А њи хо ви глав-
ни про тив ни ци би ли су ар хи е пи ско пи Ан то ни је Лос-Ан ђе ле ски и Авер ки је 
Си ра ку шки793, као и, на ро чи то, грч ко-аме рич ки ма на стир Све тог Пре о бра-
же ња у Бо сто ну.

Ипак, ду го роч но по сма тра но за по зи ци ју РПЦЗ мно го је зна чај ни ји био 
фе но мен по знат као „ди си дент ски по крет”, ко ји је по ни као у дру гој по ло ви ни 
ше зде се тих, са по пу шта њем на пе то сти из ме ђу ко му ни стич ке и ка пи та ли-
стич ке су пер си ле, и за хва тио ка ко по ли тич ку сфе ру (кроз ра до ве Са ха ро ва и 
Сол же њи ци на) та ко и ре ли ги о зну (опет Сол же њи цин, све ште ни ци Ешли ман, 
Ја ку њин и Дуд ко, ла ик Бо рис Та лан тов).

У то вре ме се ни је зна ло, а сла бо је по зна то чак и да нас, да је со вјет ска 
власт та да усво ји ла но ву ду го роч ну гло бал ну стра те ги ју. Го ли цин пи ше (ме мо-

791 О фи ле ти стич ким тен ден ци ја ма у РПЗЦ, и њи хо вим ка нон ским упли та њи ма, ви ди Euge ne Pa-
vlen ko, „Th e He resy of Phyle tism: Hi story and the Pre sent”, Ver to grad-In form, № 13, No vem ber, 1999.
792 Мо на хи ња Ва са, op. cit.
793 Вла ди ка Авер ки је је ше зде се тих го ди на пи сао: „Са еку ме ни змом тре ба од луч но да рас ки не мо, и 
са ње го вим след бе ни ци ма не тре ба да има мо ни шта за јед нич ко. Ми не ма мо шта да тра жи мо са њи ма. 
Ово тре ба од луч но да ка же мо и да по ка же мо на де лу. За нас на сту па вре ме истин ског ис по вед ни штва, 
ка да ће мо, мо жда, оста ти са ми и на ћи се у уло зи про го ње них. По што су са да све пра во слав не по ме-
сне цр кве ушле у са став 'Свет ског Са ве та цр ка ва', и са мим тим из да ле Пра во сла вље и по кло ни ле се 
са та ни, на сту пи ло је вре ме на шег пот пу ног одва ја ња. Ми не мо же мо и не тре ба да има мо би ло ка кво 
оп ште ње са од ступ ни ци ма од истин ског Пра во сла вља; тре ба да бу де мо спрем ни да ако за тре ба оде мо 
у 'ка та ком бе', као 'истин ски пра во слав ни хри шћа ни' код нас у отаџ би ни. Наш по ло жај по бор ни ка ис-
по вед ни ка чи сте и не по вре ђе не Хри сто ве исти не мно го нас оба ве зу је, ви ше не го ика да ра ни је”.
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ран дум CIA из 1978): „Од вре ме на усва ја ња ду го роч не стра те ги је у пе ри о ду од 
1958. до 1960. по сто ја ла је ја ка уну тра шња опо зи ци ја со вјет ском ре жи му од 
стра не не за до вољ них рад ни ка, се љач ких ко лек ти ва, ин те лек ту а ла ца, кли ра, 
укра јин ских, ле тон ских, ли тван ских и је вреј ских на ци о на ли ста, итд. Ови опо-
зи ци о на ри ни су се бе на зи ва ли 'ди си ден ти ма' ни ти их је КГБ та ко на зи вао.

На про тив, КГБ и пар ти ја су се пре ма њи ма од но си ли као пре ма 'не при ја-
те љи ма ре жи ма'… КГБ-у је на ло же но да усво ји но ве ме то де за по сту па ње са 
том опо зи ци јом, за сно ва не на ис ку ству ГПУ (со вјет ске по ли тич ке по ли ци је) 
под Дер жин ским два де се тих го ди на…

То је има ло за по сле ди цу ства ра ње ла жне опо зи ци је у СССР-у и дру гим 
зе мља ма… Ак ту ел ни 'ди си дент ски по крет' пред ста вља упра во та кву ла жну 
опо зи ци ју осми шље ну и ство ре ну од стра не КГБ…

Глав ни ци ље ви ко је су со вјет ски вла сто др шци по ку ша ли да по стиг ну 
пре ко 'ди си дент ског по кре та' би ли су сле де ћи:

(а) Да збу не, не у тра ли зу ју и ли кви ди ра ју истин ску уну тра шњу по-
ли тич ку опо зи ци ју у СССР-у.

(б) Да спре че сту па ње у кон такт За па да са пра вом уну тра шњом 
опо зи ци јом у СССР-у, кроз пред ста вља ње на За па ду ла жне опо зи ци је, кон-
тро ли са не од стра не КГБ-а. То об ја шња ва та ко лак при ступ за пад них ме ди ја 
на вод ним 'ди си ден ти ма'.

(в) Да пре ко 'ди си де на та' ути чу на спољ ну по ли ти ку Сје ди ње них 
Др жа ва, у ин те ре су ду го роч не ко му ни стич ке стра те ги је и да ту по зи ци ју 
ис ко ри сте у за вр шној фа зи по ме ну те стра те ги је”.794

Го ли цин го во ри углав ном о по ли тич ким ди си ден ти ма. Ме ђу тим, ми не 
мо же мо да од ба ци мо мо гућ ност да су и не ки цр кве ни ди си ден ти та ко ђе би ли 
аген ти. По ред то га мо жда су не ки од цр кве них ди си де на та та ко ђе би ли, ако 
не пра ви аген ти, он да у сва ком слу ча ју на ив но и не све сно ору ђе у ру ка ма 
не при ја те ља ве ре, ко ји су до пу сти ли њи хо ве кон так те са РПЦЗ по што су 
пред ви де ли не га ти ван ути цај ко ји ће има ти.

Две глав не стру је ко је су се раз ви ле уну тар по кре та мо гле би се на зва ти, 
ако се при се ти мо спо ро ва ин те ли ген ци је де вет на е стог ве ка, за пад ња ци ма и 
сло ве но фи ли ма.795 За пад ња ци су се углав ном усред сре ђи ва ли на ис пра вља ње 
зло у по тре ба у Цр кви, об но ву сло бо де са ве сти и сло бо де ре чи. Они су ви ше 
тра жи ли и до би ја ли по др шку на За па ду и би ли су, на свој на чин, ви ше под ло-

794 Go litsyn, Th e Pe re stro i ka De cep tion, Lon don and New York: Ed ward Har le, 1995, стр. 175.
795 Ви ди: Ro man Re dlikh, „Ros siya, Yevro pa i Real'nij Sot si a lizm”, Gra ni, 1986, pp. 265-289 (Р); Ale xan-
der Yanov, Th e Rus sian Chal len ge, Ox ford: Blac kwells, 1987, chs. 2-4; Vic tor Aksyuc hits, „Za pad ni ki i Poc-
hven ni ki Se god nia”, Vest nik Khri sti an sko go In for mat si on no go Tsen tra, no. 30, Sep tem ber 22, 1989 (Р).
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жни ути ца ју са вре ме не за пад не ми сли, на ро чи то – и у то ме су од сту па ли од 
тра ди ци о нал но пра во слав ног на чи на раз ми шља ња – ути ца ју еку ме ни зма. Сло-
ве но фи ле ни су та ко до бро при ма ли и раз у ме ва ли на За па ду. Њи хов глав ни 
ак цент био је на об но ви тра ди ци о нал них ру ских вред но сти – ру ске ре ли ги је, 
ру ске умет но сти и ар хи тек ту ре, ру ске кул ту ре у свим ње ним об ли ци ма, ко ју 
је со вјет ска кул ту ра у  то ли кој ме ри оште ти ла и ис кри ви ла.

 Ове две стру је ни су увек би ле ја сно из ди фе рен ци ра не и мо гле су се чак 
сје ди ни ти у раз ми шља њу и де ло ва њу јед ног чо ве ка. Та ко је Алек сан дар Сол-
же њи цин, ко га обич но сма тра ју сло ве но фи лом, ипак имао мно га обе леж ја 
ди си ден та-за пад ња ка, не са мо због сво је бор бе за људ ска пра ва, не го и због 
еку ме ни стич ких по гле да. Очи шће не од сво јих не пра во слав них еле ме на та обе 
ове стру је, мо же се ре ћи, би ле су усме ре не (ма да и не све сно) пре ма Истин ски 
Пра во слав ној Цр кви, ко ја је оста ја ла и ра ди кал ни ја и сме ли ја у сво ме ис по ве-
да њу не го ди си ден ти, и це ло ви ти је је пред ста вља ла оно нај бо ље из на сле ђа 
ста ре Ру си је од сла ве но фи ла. 

Ди си дент ски по крет уну тар цр кве, ме ђу кли ром, по ја вио се 1965. го-
ди не, са отво ре ним пи смом све ште ни ка Ни ко ла ја Ешли ма на и Гље ба Ја ку-
њи на пред сед ни ку ЦК КПСС Под гор ном, у ко ме су про те сто ва ли про тив 
пот чи ње но сти цр кве др жа ви, ко ја се огле да ла на ро чи то у не про ти вље њу 
Хру шчо вље вом про го ну и пре да ји упра ве над па ро хи ја ма „два де се ти на ма”, 
те ли ма пот чи ње ним др жа ви, за тим у оба ве зи до ста вља ња спи ско ва кр ште-
них ло кал ним вла сти ма, у за бра ни де ци и омла ди ни мла ђој од 18 го ди на да 
уче ству ју у цр кве ном жи во ту, као и у ру ко по ла га њу са мо оних кан ди да та 
за епи ско пат и све штен ство ко ји су би ли по во љи Со вје ту за ре ли ги о зне 
по сло ве. Па три јар ши ја је ово пи смо иг но ри са ла, што је по ста ло уоби ча је на 
по ја ва за слич не про те сте, а 1966. го ди не оба све ште ни ка до би ла су за бра ну 
све ште но слу же ња. 

Ме ћу мир ја ни ма нај и стак ну ти ји ди си дент био је фи ло соф Бо рис Та лан-
тов, ко ји је био утам ни чен због то га што је пред во дио гру пу вер них у Ки ро ву, 
јав но раз об ли чу ју ћи срам но де ло ва ње ло кал ног епи ско па Јо ва на у ве зи са 
за тва ра њем цр ка ва и про го ном вер них. Ни он ни је до био ни ка кву по др шку 
па три јар ши је, не го је на BBC-у јав но окле ве тан од стра не Ми тро по ли та 
ле њин град ског Ни ко ди ма (Ро то ва), да би на кра ју био за то чен у ки ров ски 
за твор где је и умро 1971. го ди не. У члан ку под на сло вом „Сер ги ја ни зам, или 
адап та ци ја ате и зма”, ко ји је имао под на слов „Ква сац Иро дов”, Та лан тов је Де-
кла ра ци ју ми тро по ли та Сер ги ја из 1927. го ди не озна чио као из да ју Цр кве. 
Сер ги ја ни зам не са мо да ни је „са чу вао” Цр кву, не го је, на про тив, по мо гао 
гу бље њу истин ске цр кве не сло бо де и пре тва ра њу цр кве не ад ми ни стра ци је 
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у по слу шну алат ку ате и стич ких вла сти. „Ми тро по лит Сер ги је – пи сао је он 
– сво јим при ла го ђа ва њем и ла жи ма ни је спа сао ни ко га и ни шта осим са мог 
се бе”. А у дру гом са ми здат члан ку под на сло вом „Тај но уче шће Мо сков ске 
па три јар ши је у бор би КП СССР-а про тив Пра во слав не Хри шћан ске Цр кве” 
пи сао је: „Мо сков ска па три јар ши ја и ве ћи на епи ско па уче ству ју у ор га ни зо-
ва ним ак тив но сти ма ате и стич ких вла сти усме ре ним на за тва ра ње цр ка ва, 
огра ни ча ва ње ши ре ња ве ре и ње но под ри ва ње у на шој зе мљи… За пра во, 
ате и стич ке во ђе ру ског на ро да и цр кве ни ве ли ко до стој ни ци за јед но се по ди-
жу про тив Бо га и Хри ста Ње го вог”.796 Та лан тов је Мо сков ску па три јар ши ју 
на звао „тај ним аген том свет ског ан ти хри шћан ства”.797

Го ди не 1972. Алек сан дар Сол же њи цин је на пи сао отво ре но „Ве ли ко по-
сно пи смо” па три јар ху Пи ме ну, у ко ме па три јар ши ју опи су је као уста но ву 
ко јом „дик та тор ски упра вља ју ате и сти – не што до са да не ви ђе но то ком два 
ми ле ни ју ма!” „Ру ска Цр ква – пи сао је он – из ра жа ва сво ју за бри ну тост због 
сва ке не сре ће у де ле кој Афри ци, док ни кад ни шта ни је има ла да ка же о ства-
ри ма ко је су ло ше ов де, код ку ће”. И на ста вља: „Ка квим умо ва њем чо век мо же 
да убе ди се бе да је план ско ра за ра ње ду ха и те ла Цр кве под ру ко вод ством 
ате и ста – нај бо љи на чин да се она са чу ва? Да се са чу ва – за ко га? Сва ка ко не 
за Хри ста. Ко јим сред стви ма да се са чу ва? Ла жи ма? Али по сле ла жи – ка квим 
ће се ру ка ма са вр ша ва ти Све те Тај не?”798

Не ки ма се учи ни ло да Сол же њи ци нов по зив „да се не жи ви по ла жи” 
(не за ви сно од то га да ли га је сам Сол же њи цин ви део у та квом све тлу или не) 
ло гич ки во ди ка при хва та њу ка та комб ног на чи на по сто ја ња за Цр кву. Та ко 
се о. Сер ги је Же луд ков на ње га ода звао сле де ћим ре чи ма: „Шта да ра ди мо 
у та квој си ту а ци ји? Да ли да ка же мо: све или ни шта? Тре ба ли да по ку ша мо 
да си ђе мо ис под зе мље, што је у да на шњем си сте му не за ми сли во? Или да 
по ку ша мо да не ка ко при хва ти мо си стем и ис ко ри сти мо ма кар оне мо гућ-
но сти ко је су нам до зво ље не?”799 Ме ђу тим, Сол же њи цин ни ти је при па дао 
Ка та комб ној Цр кви, ни ти је ве ро вао у ње но по сто ја ње. Ова кав став је ве о ма 
од го ва рао оним је рар си ма у РПЦЗ, по пут Ан то ни ја Же нев ског, чи ји је од нос 
пре ма до га ђа ји ма у Ру си ји био за сно ван ко ли ко на ду хов ним и цр кве ним 
осно ва ма, то ли ко и на по ли тич ким (Мно ги за пад но европ ски чла но ви РПЦЗ 
при па да ли су НТС-у, тај ној ан ти-ко му ни стич кој по ли тич кој пар ти ји у ко ју 

796 Ta lan tov, у: „Tser kov' Ka ta komb na ia na ze mle Ros sij skoj (III)”, Pra vo slav na ia Zhizn', N 12 (635), De-
cem ber, 2002, pp. 10-11 (Р).
797 An dreyev, op. cit., p. 460.
798 El lis, Th e Rus sian Ort ho dox Church, Lon don: Al len Cro om, 1986, p. 304.
799 El lis, op. cit., p. 305.
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су се ин фил три ра ли ка ко КГБ, та ко и ЦИА). Они су би ли ис кре ни ан ти ко му-
ни сти и пре зи ра ли су ула ги ва ње је ра ра ха МП ко му ни зму, али ни кад ни су 
ни по ми сли ли да по рек ну да је МП истин ска Цр ква. По зи ци ја ових је ра ра ха 
би ла је угро же на ан ти е ку ме ни стич ком рев но шћу ми тро по ли та Фи ла ре та, 
ар хи е пи ско па Авер ки ја и Бо стон ског ма на сти ра. Али при ли ку им је пру жи ло 
про те ри ва ње Сол же њи ци на на За пад 1974. го ди не. Ар хи е пи скоп Ан то ни је је 
бр зо до вео Сол же њи ци на на Са бор у Џор дан ви лу, где је на пра вио сен за ци ју 
ње го вим од ба ци ва њем зи лот ских ста во ва.

По том је сам Ан то ни је про чи тао из ве штај по зи ва ју ћи РПЦЗ да пру жи 
ње ну ап со лут ну по др шку ди си ден ти ма, без об зи ра на чи ње ни цу да су сви 
ди си ден ти би ли чла но ви МП и да је њи хо ва еку ме ни стич ка иде о ло ги ја би ла 
стра на ду ху и уче њу РПЦЗ. У су прот но сти са тим ста вом је био дру ги из ве-
штај, ар хи е пи ско па Ан то ни ја Ло сан ђе ле ског, ко ји је, иако по шту ју ћи хра брост 
ди си де на та, при го ва рао да би њи хо во при зна ње мо гло да по ша ље по гре шан 
сиг нал вер ни ма у Ру си ји, обез вре ђу ју ћи све до че ње истин ских ка та комб них 
ис по вед ни ка и ства ра њем ути ска да је мо гу ће би ти истин ски ис по вед ник 
уну тар је ре тич ке ор га ни за ци је. Та ко ђе, ми тро по лит Фи ла рет се за ла гао 
за усва ја ње зва нич не из ја ве о без бла го дат но сти Мо сков ске па три јар ши је. 
Пре ма све до че њу јед ног бо го сло ва при сут ног на Са бо ру, ве ћи на епи ско па 
и де ле га та по др жа ва ла је та кав пред лог. Упр кос то ме, у по след њем тре нут ку 
ми тро по ли та су убе ди ли да од у ста не од та квог пред ло га са обра зло же њем 
да би то иза зва ло рас кол.800

Сле ди из вод из Про то ко ла бр. 3 Са бо ра РПЦЗ, да ти ран 8/21. ок то бра 
1974: „Епи скоп Гри го ри је ка же да по пи та њу по сто ја ња (бла го да ти) ни је увек 
мо гу ће од мах да ти ко нач ни од го вор. Гу би так бла го да ти је по сле ди ца ду хов не 
смр ти ко ја по не кад не до ла зи од мах. Та ко биљ ке по не кад уми ру по сте пе но. У 
ве зи са гу бит ком бла го да ти у Мо сков ској па три јар ши ји, би ло би за ни мљи во 
на пра ви ти упо ре ђе ње са по ло жа јем ико но бо ра ца, ма да је грех па три јар ши је 
ду бљи. Пред сед ник (ми тро по лит Фи ла рет) ка же да са да не мо же мо да из да мо 
ре зо лу ци ју о бла го да ти у Мо сков ској па три јар ши ји, али мо же мо да бу де мо 
си гур ни да бла го дат жи ви са мо у истин ског Цр кви, а Мо сков ски је рар си су 
кре ну ли ди рект но про тив Хри ста и Ње го вог де ла. Ка ко, он да, мо же да бу де 
бла го да ти ме ђу њи ма? Ми тро по лит је лич но сма трао да је Мо сков ска па три-
јар ши ја без бла го дат на.”

Дру ги зна ча јан ди си дент био је мо сков ски све ште ник о. Ди ми три је 
Дуд ко. Во дио је отво ре не са стан ке у сво јој цр кви, ко ји су при вла чи ли мно ге 
800 Pro to de a con Ba sil Yaki mov, „Re: Fun da men tal Qu e sti on”,        orthodox-synod@yahoo.groups.com, 4  Ju-
ne, 2003.
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и има ли ве ли ки ути цај на још ве ћи број љу ди. Осим то га, за раз ли ку од Сол-
же њи ци на, он је знао и за Ка та комб ну Цр кву и пи сао је о њој у ре ла тив но 
ла ска вим тер ми ни ма: „Сви ми при зна је мо па три јар ха Ти хо на, а на па три јар ха 
Сер ги ја гле да мо као на из дај ни ка цр кве них ин те ре са ра ди уга ђа ња вла сти ма. 
На след ни ци (па три јар си) – Алек си је и да на шњи Пи мен – са мо су на ста ви ли 
ута ба ним пу тем. Ми дру гу је рар хи ју не ма мо. Ка та комб на Цр ква је мо жда и 
до бра – али где је она? Истин ска Пра во слав на Цр ква – то су до бри љу ди, мо-
рал но чвр сти, али они го то во да и не ма ју све штен ства, и ви јед но став но не 
мо же те да их на ђе те, а жед них је мно го. Оста је нам ова је рар хи ја ко ју има мо. 
Од мах се по ста вља пи та ње: за сту па ју ли они нас? У осно ви, они су ма ри о не те 
без бо жни ка. И дру го пи та ње: ве ру ју ли они уоп ште? Ко ће на то пи та ње да 
од го во ри? Ја се бо јим да дам од го вор…”801

Ова ква осе ћа ња би ла су бли зу исти не и при род но су иза зва ла сим па ти је 
код чла но ва РПЦЗ. Ма ње је по зна та - с об зи ром да је ово из ба че но из ње го-
вих књи га об ја вље них на За па ду802 - би ла чи ње ни ца да је о. Ди ми три је био 
за ра жен еку ме ни стич ким и ли бе рал ним иде ја ма ко је је, на рав но, пре но сио 
сво јим след бе ни ци ма. Ис пра ван од нос пре ма ње му био би при зна ва ње ње го ве 
хра бро сти у ис прав ним ста во ви ма ко је је из ра жа вао, и при то ме од ме ре но 
тра же ње да ис пра ви свој ли бе ра ли зам и еку ме ни зам. Ни у ком слу ча ју ни је 
би ло ис прав но од но си ти се пре ма ње му као пре ма истин ском све ште ни ку 
Истин ске Цр кве, као при ме ру ко ји тре ба сле ди ти и ко ји ни у че му ни је ма ње 
вре дан од истин ских ис по вед ни ка у ка та ком ба ма. А упра во то су по че ли да 
ра де не ки у РПЦЗ. 

Ово ис ти ца ње би ло је очи глед но у са бор ској по сла ни ци 1974: „Гра ни цу 
из ме ђу очу ва ња Цр кве и са бла жњи вог са мо о чу ва ња по ву кли су нај све ти ји 
па три јарх Ти хон, ње гов за ко ни ти чу вар тро на ми тро по лит Пе тар, ми тро по-
ли ти Ки рил Ка зан ски и Јо сиф Пе тро град ски, као и со ло вјец ки ис по вед ни ци 
на че лу са ар хи е пи ско пом Ила ри о ном (Тро јиц ким).

По след њих го ди на ту гра ни цу по но во су ја сно по ву кли ар хи е пи скоп 
Гер мо ген (из Мо сков ске па три јар ши је), не ки све ште ни ци, ме ђу њи ма Ни-
ко лај Гај нов и Ди ми три је Дуд ко, мир ја ни из Вјат ке пред во ђе ни Бо ри сом 
Та лан то вим, за штит ни ци По ча јев ске ла вре као што је Те о до си ја Ку зми чи на 
Ва ра ва, и мно ги дру ги. Ту гра ни цу та ко ђе је по ву као и Сол же њи цин сво јим 
по зи вом 'да се не жи ви по ла жи'. Жи ве ти не по ла жи и по што ва ти успо ме ну 
на све те му че ни ке и ис по вед ни ке на ше Цр кве – то и је сте гра ни ца ко ја пра ве 
Ти хо нов це одва ја од 'Иро до вог ква сца сер ги јан ства', ка ко је о то ме пи сао у 
801 P ose v, Jul y,  1979 (Р); преве дно у  Th  e  O rt hodox Wo rd ,  Septembe r- October, 1979.
802 Лична ко му никација са м она сима из Monaster y  Pr ess , M ontre al , јану ар 1977. 



442

за тво ру умр ли раз об ли чи тељ да на шњих пред вод ни ка па три јар ши је Бо рис 
Та лан тов.

У сво јим не пре кид ним мо ли тва ма јед них за дру ге, у сво јој љу ба ви у 
Го спо ду Ису су, у сво јој вер но сти про шлој и бу ду ћој Пра во слав ној Ру си ји, 
ар хи па сти ри, па сти ри, мо на си и мир ја ни са обе стра не Гво зде не за ве се су 
јед но. За јед но они чи не Све ту Ру ску Цр кву – не де љи ву, као што је не де љив 
не ши ве ни хи тон Хри стов”.803

Ово је већ би ло озбиљ но из о па че ње: ста ви ти ис по вед ни ке ка та комб не 
Цр кве у исту ра ван са сер ги јан ци ма, чак и са 'ди си ден ти ма'-сер ги јан ци ма. 
Мо гло би се оправ да ти схва та ње да је Бо рис Та лан тов био истин ски му че ник, 
јер он је оп ту жио Мо сков ску па три јар ши ју тер ми ни ма исто вет ним они ма 
ко је је ко ри сти ла Ка та комб на Цр ква и умро је из ван оп ште ња са МП. Али 
Дуд ко и Сол же њи цин ни ка ко ни су де ли ли схва та ња Истин ске Цр кве и ни-
су јој се при дру жи ли чак ни на кон па да ко му ни зма. У ства ри, Дуд ко је пре 
сво је смр ти 2004. по стао отво ре ни за го вор ник ста љи ни зма и Пу ти но вог 
нео ста љи ни зма: „Уве ли ко се на дам на Вла ди ми ра Пу ти на са да. Чи ни ми се 
да је он као Јо сиф Ста љин. Ја се са по што ва њем од но сим пре ма Ста љи ну, и 
сма трам да је био ве о ма му дар во ђа. Ста љин је био онај ко ји је ус по ста вио 
ова ко сна жну др жа ву. Ру си ја ни кад ни је би ла та ко сна жна до та да, и не ма ру-
ског ца ра ко ји би мо гао да се упо ре ди са оним што је учи нио Ста љин. Ус пео 
је да са вла да и жр тву је то ли ко за ве ли чи ну др жа ве. На дам се да ће Пу тин 
сле ди ти Ста љи нов пут...”804

На са бо ру су се чу ли и гла со ви ко ји су се за ла га ли за ује ди ње ње РПЦЗ 
са рас кол нич ком па ри ском и аме рич ком ју рис дик ци јом. Љу бав, го во ри ли 
су они, тре ба да ује ди ни све, и не тре ба ис ти ца ти раз ли ке. Но, ови гла со ви 
би ли су ућут ка ни ка да је пр во је рарх РПЦЗ ми тро по лит Фи ла рет ис та као 
да љу бав ко ја не же ли да уз не ми ри бли жњег ука зи ва њем на ње го ве за блу де 
ни је љу бав, не го мр жња!805 

803 Pos lanie Tr et'ego  Vs eza rubezhn og o So bora Rus sko j Pra vo slavnoj  Ts erkvi Z agranitsei Pravoslavnomy 
 rus skomu n ar odu na rodine  (Epistle  o f the Th ird All-Emigration C ouncil  o f the Russian  O rthodox Ch urc h 
Abroad to the Russian People in the Homeland), September 8/21, 1974 (Р).
804                http://english.pravda.ru/politics/2002/11/13/39433; quoted by Nicholas Candela, „[paradosis] the 
wisdom of an MP priest”,              orthodox-tradition@yahoo.com,  2 2 јан уа р,  2004.
805  Вид и његово  п исмо уп ућено о. Виктору По тап ову и објављено у Vertograd-Inform,  N 11 (44), 
N ovember,  19 98, pp . 28-32  ( Р). О н  је  у  вези са ти м могао  да цитира св ет ог Мак си ма Исповедник а:  „Ј а 
 хоћу и м ол им  в ас да  будете  по тпуно  ош три и не помирљиви  са ј еретиц им а само  у  поглед у  сарадњ е 
 са  њима или било  какве  по др шк е њиховом  бе зу мном веро ва њу. Ј ер  то смат ра м чов ек омржњо м и  
удаљавањем од Б ожије љу бави  – п ру жати  подршку за блуди, да б и о ни који су њоме захваћени  могли 
 још  в иш е да  се  р аслабе ”.  (P.G. 91 :  46 5C).
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По де лу ко ја је по че ла да се по ја вљу је из ме ђу ми тро по ли та Фи ла ре та 
и ве ћи не дру гих је ра ра ха он је пред ста вио у пи сму ко је опи су је су сре те са 
њи ма: „Схва тио сам ко ли ко сам за и ста уса мљен ме ђу на шим је рар си ма са 
мо јим по гле ди ма на прин ци пи јел не ства ри (иако сам на лич ном ни воу у 
до брим од но си ма са сви ма). И, ја сам озби љан ка да ка жем да раз ми шљам 
о по вла че њу. На рав но, не ћу све да оста вим из не на да, нео че ки ва но. Али на 
сле де ћем Са бо ру на ме ра вам да ис так нем ка ко у на шем цр кве ном жи во ту 
по сто ји пре ви ше ства ри са ко ји ма се не сла жем. Па ако се ве ћи на ар хи је ре ја 
сло жи са мном, он да не ћу по кре та ти пи та ње по вла че ња. Али ако ви дим да 
сам уса мљен или да сам у ма њи ни, он да ћу об ја ви ти да се по вла чим. Јер ја не 
мо гу да пред се да вам и да по не сем од го вор ност за оно са чи ме се прин ци пи-
јел но не сла жем. По себ но, ја не при хва там на шу прак су по ло вич них од но са 
са аме рич ким и па ри ским рас кол ни ци ма. Све ти Оци сма тра ју да је ду го и 
упор но оста ја ње у рас ко лу бли ско је ре си (ка ко би се вла ди ци Ан то ни ју ди гла 
ко са на гла ви од та кве из ја ве! Али ја оста јем не по пу стљив)… Ту су та ко ђе и 
мно ге дру ге ства ри, на ро чи то у ве зи са Сол же њи ци ном, пре ма ко ме сам ја и 
да ље ви ше не го опре зан…”806 Ми тро по лит Фи ла рет је на ста вио да па ри ску и 
аме рич ку ју рис дик ци ју сма тра за рас кол ни ке и ни је до пу штао ин тер ко му нио 
са њи ма. То је би ло у скла ду са ње го вим ду бо ким убе ђе њем да по сто ји са мо 
Јед на Истин ска Цр ква.807

Пад ди си де на та
Го ди не 1976. РПЦЗ је об ја ви ла по сла ни цу ру ском на ро ду ко ја на кон 

из ра жа ва ња је дин ства са Ка та комб ном Цр квом на ста вља да се обра ћа ди-
си дент ским чла но ви ма МП: „Ми та ко ђе це ли ва мо крст ко ји сте ви по не ли, 
о, па сти ри ко ји сте у се би про на шли хра брост и чвр сти ну ду ха да отво ре но 
оп ту жи те ду хов ну сла бост ва ших је ра ра ха, по кле клих пред ате и сти ма… Ми 
зна мо за ваш под виг, мо ли мо се за вас и тра жи мо ва ше мо ли тве за на шу па-
ству у ра се ја њу. Хри стос по сре ди нас! Је сте и би ће!”

Ли бе ра ли су се охра бри ли да иду још и да ље, па је та ко ар хи е пи скоп 
Ан то ни је Же нев ски ви ше не го јед ном са слу жи вао са но во ка лен дар ци ма 
и Ср би ма у за пад но е вроп ској епар хи ји, што је до ве ло до то га да је фе бру-
а ра 1976. ма те јев ски си нод пре ки нуо оп ште ње са РПЦЗ. Не ко ли ко ме се ци 
ка сни је, ар хи е пи скоп Ан то ни је је са слу жи вао са не ко ли ко је ре ти ка (мла ђи 

806 Писмо митрополи та Филарета уп ућено  оцу Г еор ги ју  Граб еу  о д 12/2 5.  ј ула 19 75 .  
807 Види  писмо ми тро полита Фи лар ета игуманији Ма гд а ли ни Гра бе  26. новем бра/9.  децемб ра 
 1979 г. 
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све ште ник из МП је пе вао у хо ру!) на са хра ни ар хи е пи ско па Ни ко ди ма Ве ли-
ко бри тан ског.808 То је иза зва ло про те сте и пре ко ре у Си но ду, али ни је до ве ло 
до про ме не кур са ар хи е пи ско па Ан то ни ја Же нев ског, ко ји је та да по стао 
„не до дир љив” у сво јој за пад но е вроп ској обла сти. Не ко ли ко ен гле ских обра-
ће ни ка у Пра во сла вље, ко ји су од би ли да се сло же са но вим кур сом, би ли су 
ана те ми са ни од стра не јед ног мла ђег све ште ни ка у Бри та ни ји и при мо ра ни 
да се при дру же грч ким ста ро ка лен дар ци ма.809

У ис тој кри тич ној 1976. го ди ни до бро по зна то брат ство Све тог Гер ма на 
Аља ског у Пла ти ни по че ло је да скре ће са свог ра ни јег зи лот ског кур са ка 
при мет но мек шој ли ни ји у од но си ма пре ма МП и „свет ском пра во сла вљу”.810 
То ме је де ли мич но до при не ла „ди си дент ска гро зни ца” ко јом је био за хва ћен 
углав ном ру ски део РПЦЗ, а де ли мич но и „уме ре на” екли си о ло ги ја грч ког ста-
ро ка лен дар ског ми тро по ли та Ки при ја на Фи лиј ског. Ме ђу тим, по ми шље њу 
пи сца ове књи ге, глав ни раз лог за про ме ну њи хо вог ста ва био је низ спо ро ва 
- о ево лу ци ји, о ду ши по сле смр ти, о Бла же ном Ав гу сти ну Ипон ском - ко ји 
су се во ди ли ис кљу чи во у „обра ће нич ком” де лу РПЦЗ, из ме ђу Пла тин ског 
брат ства и грч ко-аме рич ког ма на сти ра у Бо сто ну. У свим тим спо ро ви ма 
Пла ти на је би ла у пра ву на спрам Бо сто на. Али не га тив ни ути сак ко ји су 
пла тин ски мо на си сте кли, од вео их је на по гре шну стра ну у је ди ној обла сти 
спо ра у ко јој је Бо стон ски ма на стир био у пра ву – о ка нон ском ста ту су „свет-
ског пра во сла вља” и МП. До ка зу ју ћи да је „су пер и справ ност” Бо стон ског 
ма на сти ра до ве ла до на пу шта ња „Цар ског пу та”811 у по гле ду од но са пре ма 
808 А рхиепископ  Ни кодим  се  чврсто  др жао „зилотске” п озиције  и  био  велики противник општењ а 
са МП и „ Светским  П р авослављем” -  пр им. п рир.
809 Пи сац  ове к њи г е  се  јануа ра  1 977.  у Б ос то ну жа ли о  на пос туп ке  архиеписк опа Антонија мит роп-
олиту Филарету . Митрополит  се с ложио да с у они погреш ни , али је река о  да не м ож е ништа да  учини 
по том п итању. Да би  приказао  п ритис ак  под којим  је би о,  с та вио је два  прст а  у  облику  пиштоља  на  
с воју слепоочницу...
810 Види н ар очито чланак о. Серафима „Th  e Royal  Path” ( Th e Ort hod ox  Word,  № 70, 1976), у  к оме је  
п исао: „Руској За гр ани чн ој Цр кв и је, по п ри мослу Б ожијем,  био дат  нај погод нији  положај за  о чув ање 
'цар ско г пута', у нем ир но доба  как во за Пра во сл авље предст авља  ХХ ве к. Жив е ћи у изг на нству  и 
сиро ма штву, у свету ко ји  ни је разуме о стр ад ање р уског  народ а,  о на се уср едсредила на тврд о  чување  
ве ре кој а  ује дињује  њ ен  нар од и,  ш то  ј е потпу но  пр иродно,  це ло к упну еку ме ни сти чку идеол оги ју  
- заснова ну  н а р елигио з но ј равнод уш ности и  ум иш љенос ти , на ма тер ијалном изоб иљ у и без душном 
ује дињењу  нација,  сматр ала је  за потпу но страну .  Са  друге  стране,  св ојом  живом  све шћу о томе да  
серг ија нс ка црква  у Русиј и н иј е слобод на, она је била заш тићена  о д пада у екс треми зам  „сдесн а”  (ка о 
 што је мож да  и зјава да с у  тајне Мо сковс ке  патријарш ије  без б лаг ода ти)... Уколико то  овде де лује као  
' л ог ич ка противречнос т'...  то  је пр об ле м само  з а раци он алист е; они пак ко ји цркв ен им пи та њим а 
прилазе ј ед нако  срцем ка о  и главом, н емају п отешкоћа  п ри  усвај ању  такв их ставова...” (српски  превод  
у  ч асопис у  „Цркве ни живот” бр. 4/2003 и у  књ изи „Јер омо нах Се раф им Роу з  - Ово је твој дом”, Житије 
и  и забра ни  текстов и,  Београд ,  20 03, с тр. 73-83.  
811 Ранији  зилотс ки  ста вови  о. Серафима доб ро су уо чљиви у чла нку „Ка та ком бна Црква  1974.” у 
коме ј е  писао: „Истинско Право славље  ј е једн о  исто, без  о бзира на то  да ли се,  сп оља гледано, н ала-



445

„свет ском пра во сла вљу”, Пла ти на је отво ре но ста ла на стра ну ли бе рал ног 
кри ла РПЦЗ пред во ђе ног ар хи е пи ско пом Ан то ни јем, при хва тив ши из ме ђу 
оста лог ње го ву идо ла три ју ка да су у пи та њу би ли отац Ди ми три је Дуд ко и 
дру ги ди си ден ти.

Још јед но зна чај но пи та ње био је од нос пре ма Срп ској Цр кви. Ср би су 
би ли у пот пу но сти под вла шћу ко му ни ста, као и МП, а 1965. го ди не су се, 
као што смо ви де ли, при дру жи ли Свет ском Са ве ту цр ка ва. Без об зи ра на 
то, ар хи е пи скоп Ан то ни је је на ста вио да са слу жу је са Ср би ма, прав да ју ћи 
се пред рат ним го сто прим ством ко је су Ср би пру жи ли За гра нич ној Цр кви. 
У ве зи са тим, ми тро по лит Фи ла рет му је пи сао: „Сма трам за сво ју ду жност 
да ис так нем, Вла ди ко, ка ко ја у пот пу но сти при хва там ва шу тврд њу да ми 
мо ра мо би ти за хвал ни Срп ској Цр кви због ње ног од но са пре ма на ма, али са-
мо он да ка да је реч о ње ној про шло сти – о слав ној про шло сти Срп ске Цр кве. 
Да, на рав но, ми тре ба да у бла же ној успо ме ни про сла вља мо име на њи хо вих 
све то сти па три ја ра ха Ди ми три ја и Вар на ве због њи хо ве по др шке За гра нич-
ној Цр кви у вре ме ка да она ни је има ла где гла ву да скло ни.

Не мо же се по ре ћи из ве сна за слу га Срп ске цр кве за ње но од би ја ње да 
осу ди на шу За гра нич ну Цр кву на ла жном са бо ру у Мо скви 1971, а и ка сни-
је у си ту а ци ја ма ка да је Мо сква по но во по кре та ла то пи та ње. Али он да, с 
дру ге стра не, она је уче ство ва ла на го ре по ме ну том ла жном са бо ру ка да је 
иза бран Пи мен, и срп ски је рар си ни су про те сто ва ли про тив тог пот пу но 
про тив ка нон ског из бо ра, ка да је иза бран онај ко је већ био по ста вљен од 
стра не бо го бор ног ре жи ма. Наш Са бор из 1971. ни је при знао Пи ме на, ни ти 
је мо гао да га при зна, док га је Срп ска па три јар ши ја при зна ва ла и при зна је, 
осло вља ва ју ћи га па три јар хом и на ла зе ћи се у пу ном оп ште њу са њим. Она 
нам се та ко ди рект но су прот ста вља, јер ми све вре ме по ку ша ва мо да 'сло-
бод ном све ту' об ја сни мо ка ко Со вјет ска па три јар ши ја ни је истин ски пред-

зи на сло бо ди  или  у  роп ст ву; уну тарње , оно ј е с лободно да проповеда  неизмен љиву И стину Цркв е 
 Христове; је р  пред њим  и  овде и т амо стоје иста пи тања:  д а ли може мо да  будемо  са Христ ом,  а да  
пр и томе б удемо  с а онима  к оји  не маре  з а црквени  ка ле ндар,  ув оде  новине  у бого словље и по бо жн-
ос т, озакоњ ују сер гијанс ки  ра скол, моле се  са јеретиц има, и р еч ју и дел ом о бјављу ју  да нас ' ниш та не 
о дваја  о д  сиротих и  несрећни х  западн их  'хришћан а', ко ји веко вим а  не зн ају за б ла годат Божију ?  У 
св ојој пр вој  ' Посланиц и туге', упућ ено ј  свим п ра вославн им  е пископи ма у с вет у ( 1969) , митрополит 
Ф ил арет, П рвоје рарх Руске Загр аничне  Цр кве,  већ је  об јавио  бојни покли ч свих  истинс ки-прав осла-
вних хришћ ана п рот ив они х  који р еч ју  и делом учествују  у за душу по гу бн ој  јере си екумениз ма ...
...Ми смо  дужни да  с е п ов инујем о  Бо гу, а не  љ удим а; ми  смо ду жни да н еиз менљиво пребивам о  у пра-
во с ла вн ој в ери,  ко ја је  Божа нска, а  не да  слуш амо р ационалис ти чке д оказе о во светских љ уди, к ој и  же-
ле  само  д а  угађ ају је дан др уг оме и  да веру прил агођава ју  хум анисти чко м духу в ремена.  Нека  с ви  и сти-
нски-пр ав ос ла вни х ришћан и  у св ету о стану не по ко ле бљиви  у испов едању Рус ке  Ката комбне Црк ве 
– исповедању чи је  ј е речи  дао б ож анс тв ени св.  Мак си м: Ак о се  с ва  васељена  п очне причешћива ти 
са  јер ар си ма-од ст уп ницим а,   ми  не ћемо.  А ми н.„
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став ник и пред вод ник мно го стра дал не Ру ске Цр кве. Али Срп ска Цр ква је 
при зна је као та кву и ти ме чи ни смрт ни грех про тив Ру ске Цр кве и ру ског 
пра во слав ног на ро да. 

Ка ко он да мо же би ти ре чи о на ро чи тој за хвал но сти њој? Ох, ка да би 
Срп ска Цр ква, кад већ при зна је на шу ис прав ност, на исти на чин, ди рект но, 
отво ре но и не у стра ши во при зна ла не ис прав ност со вје та! У ре ду – та да би смо 
за и ста има ли због че га да јој за хва љу је мо! Али са да, ова ко ка ко је, док јед ну 
ру ку пру жа на ма, она дру гу пру жа на шим про тив ни ци ма и не при ја те љи ма 
Бо га и Цр кве. Ако Ва ма чи ни за до вољ ство да од вра ћа те по глед од те ту жне 
ре ал но сти и да за хва љу је те Ср би ма на та квим њи хо вим 'под ви зи ма', он да је 
то ва ша ствар, али ја у том из ра жа ва њу за хвал но сти не уче ству јем.

Ка ко су опа сни ком про ми си у прин ци пи јел ним ства ри ма! Они љу де чи-
не не моћ ни ма да за шти те Исти ну. За што Срп ска па три јар ши ја не мо же да 
пре ки не оп ште ње са со вјет ском је рар хи јом? За то што и са ма пу ту је истим 
мрач ним и опа сним пу тем ком про ми са са бо го бор ним ко му ни сти ма. Исти на, 
она на том пу ту ни је оти шла та ко да ле ко као со вјет ска је рар хи ја, и по ку ша ва 
да про по ве да и шти ти ве ру, но, ма да су сен ке и ни јан се ов де при лич но раз ли-
чи те, ствар у су шти ни сто ји на истом ни воу”.812

Опет, 1979. го ди не, као од го вор на се ри ју про те ста оца Ди ми три ја Дуд ка 
про тив оно га што је сма трао за пре те ра ну стро гост де ла РПЦЗ пре ма МП, 
ар хи е пи скоп РПЦЗ Ан то ни је Же нев ски је, кр ше ћи пра ви ло до не то од стра не 
ми тро по ли та Ана ста си ја (и по твр ђе но од стра не ми тро по ли та Фи ла ре та) по 
ко ме чла но ви РПЦЗ не тре ба да има ју ни ка кав кон такт, „чак ни сва ко днев не 
при ро де”, са кли ром со вјет ске Цр кве, пи сао Дуд ку: „Хи там да Вас уте шим, да 
онај део Ру ске Цр кве ко ји жи ви у сло бо ди, из ван гра ни ца до мо ви не, ни ка да 
Мо сков ску па три јар ши ју, ко ја је при зна та у СССР-у, ни је зва нич но сма трао 
за без бла го дат ну… Ми се ни ка да ни смо усу ди ли да по ри че мо бла го дат ну 
при ро ду зва нич не цр кве, јер ве ру је мо да Све те Тај не ко је са вр ша ва њен клир 
је су Све те Тај не. За то на ши епи ско пи при ма ју ваш клир у За гра нич ну Цр кву 
у њи хо вом по сто је ћем чи ну… С дру ге стра не, пред став ни ци Ка та комб не 
Цр кве у Ру си ји оп ту жу ју нас за то што Мо сков ску па три јар ши ју при зна је мо 
као бла го дат ну”.813

Ме ђу тим, 1980. го ди не о. Ди ми три је Дуд ко је био ухап шен, на кон че га 
је усле ди ло хап ше ње ње го вих уче ни ка, Вик то ра Ка пи тан чу ка и Ла ва Ре гел со-
на. За тим се Дуд ко јав но од ре као сво јих схва та ња на со вјет ској те ле ви зи ји, и 
том при ли ком ис по ве дио је да је ње го ва „та ко зва на бор ба са без бо жни ци ма”, 
812 Пи смо митрополита Ф ила рета архиепископу А нтониј у Ж еневско м о д 16/29. н овембра 1977.
813 У:  Vestnik Zapadno-Evropejsko j Epar khi i,  1 979,  N  14 ; Pose v,  197 9, N 12 ( Р) .
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за пра во би ла „бор ба са со вјет ском вла шћу”. Ре гел сон је при знао да је имао 
„кри ми нал не ве зе” са ли ци ма из ино стран ства и да је ме шао ре ли ги о зне ак-
тив но сти са по ли тич ким, док је Ка пи тан чук та ко ђе при знао по ве за ност са 
за пад ним до пи сни ци ма, го во ре ћи да је „про у зро ко вао ште ту со вјет ској др жа-
ви, због че га ве о ма жа ли”. Обо ји ца су у сво је „зло чи не” упле ли и дру ге.

Ми тро по лит Фи ла рет је пи сао да је тра ге ди ја од ри ца ња од соп стве них 
ве ро ва ња за де си ла Дуд ка за то што је де ло вао уну тар Мо сков ске па три јар ши је 
– тј. „из ван Истин ске Цр кве”. И на ста вио је: „А шта је 'со вјет ска цр ква'? О. Кон-
стан тин (Зај цев) је мно го и упор но го во рио о то ме да је нај стра шни ја ствар 
ко ју је бо го бор на власт учи ни ла Ру си ји – по ја ва 'со вјет ске цр кве', ко ју су бољ-
ше ви ци пред ста ви ли на ро ду као истин ску цр кву, док су пра ву Пра во слав ну 
Цр кву оте ра ли у ка та ком бе или кон цен тра ци о не ло го ре. Та ла жна цр ква би ла 
је два пу та ана те ми са на. Ње го ва све тост па три јарх Ти хон и све ру ски цр кве ни 
Са бор ана те ми са ли су ко му ни сте и њи хо ве са рад ни ке. Ова стра шна ана те ма 
до да на да на шњег ни је уки ну та и оста је пу но ва жна, по што је мо же уки ну ти 
са мо исти та кав све ру ски цр кве ни Са бор, као нај ви ша ка нон ска власт. А 
нај го ра ствар се до го ди ла 1927. го ди не ка да је по гла вар Цр кве ми тро по лит 
Сер ги је сво јом срам ном от пад нич ком Де кла ра ци јом пот чи нио ру ску цр кву 
бољ ше ви ци ма и об ја вио да ће са ра ђи ва ти са њи ма. И бу квал но се ис пу нио 
из раз пре ди спо вед не мо ли тве: 'под сво ју ана те му па до ше!' Јер 1918. го ди не 
Цр ква је ана те ми са ла све са рад ни ке ко му ни ста, а 1927. и са ма се при кљу чи ла 
дру штву тих са рад ни ка и по че ла да хва ли цр ве ну бо го бо рач ку власт – да хва-
ли цр ве ну звер о ко јој го во ри От кри ве ње. И то ни је све. Ка да је ми тро по лит 
Сер ги је об на ро до вао сво ју зло чи нач ку Де кла ра ци ју, вер на цр кве на че да су се 
од мах одво ји ла од со вјет ске цр кве и ство ри ли су Ка та комб ну Цр кву. А она 
је са сво је стра не ана те ми са ла офи ци јел ну цр кву због ње не из да је Хри ста… 
Ми при ма мо клир из Мо сков ске па три јар ши је не као оне ко ји по се ду ју бла-
го дат, не го као оне ко ји ће је при ми ти са мим чи ном при са је ди ње ња. Али да 
при зна мо цр кву лу ка вих као но си о ца и ри зни цу бла го да ти – то на рав но не 
мо же мо. Јер из ван Пра во сла вља не ма бла го да ти; а со вјет ска цр ква је се бе 
ли ши ла бла го да ти”.814 

По сма тра ју ћи ту тра ге ди ју са пси хо ло шке тач ке гле ди шта, мо же мо да 
ви ди мо да се ра њи вост Дуд ка са сто ја ла не то ли ко у стра ху од му че ња, ко ли ко 
у спо соб но сти КГБ-а (мо жда уз по моћ не ког ар хи је ре ја из др жав не цр кве) 

814 „П исм о  митро пол ита  Фила рета ( Во знесенс ко г) упућен о  све штеник у Загра ничн е Цркв е п ово до м 
случај а  оца Дим итрија Дудка  и М осковске патријаршије”,  Ve rt ograd -I nform ,  N 4, February ,  1999, pp. 16 -20 . 
 Неколи ко  година р аније, 14/2 7.  авгу ста 1977 .  ми трополит Филарет је  пи сцу ов их ред ов а рек ао : „С авету-
јем вам  да ув ек о станет е в ерн и  анатеми Ка так омбне Цркве против Московске патријар ши је ”. 
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да у ње му по се је осе ћај ла жне кри ви це – кри ви це што је објек тив но на нео 
ште ту со вјет ској др жа ви, ко ју је, пре ма зва нич ном уче њу сво је цр кве, мо рао 
да по др жа ва и за ко ју је био ду жан да се мо ли.

Ова тра ге ди ја је осве тли ла фун да мен тал ну и не из бе жну ди ле му са ко јом се 
су о ча вао сва ки ди си дент. Јер по ште на ана ли за ни је мо гла да из бег не за кљу чак 
да су де ла усме ре на на об но ву сло бо де и до сто јан ства Цр кве би ла не из бе жно 
ан ти со вјет ска, по што со вјет ска др жа ва и Пра во слав на Цр ква пред ста вља ју 
но си о це су прот ста вље них и не по мир љи вих ци ље ва и иде о ло ги ја. За то сва ки 
до след ни бо рац за сло бо ду и до сто јан ство Цр кве пре или ка сни је би ва при ну-
ђен да при зна са мо ме се би (не за ви сно од то га при зна је ли то пред КГБ-ом) да 
је ра дио про тив со вјет ске вла сти – ако не фи зич ким, он да ма кар ду хов ним 
сред стви ма – и да тре ба да де лу је из ван уста но ва со вјет ске вла сти, би ле оне 
по ли тич ке или цр кве не. Та ко је не у спех ди си де на та био при род на по сле ди ца 
њи хо ве не по слу шно сти апо стол ској за по ве сти: не упре жи те се у исти ја рам с 
не вер ни ци ма (2. Кор. 6,14). То је би ла по сле ди ца оног пак та из ме ђу ми тро по ли та 
Сер ги ја и ко му ни ста ко ји је, по ре чи ма јед ног са ми здат до ку мен та са по чет ка 
се дам де се тих, „све зао Цр кви и ру ке и но ге, на мет нув ши јој ло јал ност не са мо 
др жа ви, не го, што је глав но, и ко му ни стич кој иде о ло ги ји”.815

Гру зиј ска Цр ква
Гру зиј ска цр ква, иако тех нич ки ауто ке фал на, ни је би ла ни шта ма ње под 

кон тро лом КГБ-а, не го Мо сков ска па три јар ши ја. Гру зи ја је стра да ла од ан ти-
ре ли гиј ске по ли ти ке Хру шчо ва у пе ри о ду 1959-64. Је фрем II, па три јарх у то 
вре ме, иако ни је по твр ђе ни КГБ агент, мо гу ће да је био иза бран од стра не 
КГБ-а 1960, и да је по пу стио под њи хо вим при ти ском.

Као што је Зви јад Гам са хур ди ја пи сао: „Од 1965. по стао сам мно го ак-
тив ни ји у цр кве ним по сло ви ма... Из ме ђу 1965. и 1969. ја и мо ји при ја те љи 
при ву кли смо мла де љу де да се за ин те ре су ју за ре ли ги ју. Да ва ли смо им ду хов-
ну ли те ра ту ру, об ја шња ва ли основ не док три не ре ли ги је, рас пра вља ли се са 
ате и сти ма све док по сте пе но ни смо до ве ли зна ча јан број гру зиј ских мла дих 
љу ди у Цр кву. То је на ро чи то би ло при мет но то ком Све тле Не де ље, ка да су 
све цр кве би ле пре пу не. Цр кве ни при ход се мно го уве ћао, њен бан ков ни би-
ланс је по рас тао, као и број оних ко ји су тра жи ли да уђу у бо го сло ви је.

Све ово је про у зро ко ва ло ве ли ку ко ли чи ну за бри ну то сти у вла ди ним 
кру го ви ма. Као што је до бро по зна то, со вјет ска вла да по ку ша ва на све на чи не 
да од вра ти мла де од ре ли ги је. То се де ша ва ло и у Гру зи ји.
815 Ar ch ives 1 2/92, №  89 2б Mar ch  29, 1972, преве де но у Or th odox Life, September-October, 1 97 4. 
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Вла сти су по че ле да уце њу ју и при ти ска ју Је фре ма II. Гру зи ја је би ла 
пу на штет них гла си на о ње му. Не ћу да по на вљам ни јед ну од њих, већ ћу 
са мо да из ве стим о оно ме што по у зда но знам и за шта сам лич но убе ђен да 
је исти на.

При ти сак од стра не вла сти је уз не ми ра вао Је фре ма II. Он ни је био као 
они сна жни и ви со ко прин ци пи јел ни па три јар си, Ам вро си је Ка ла ја или Ка-
ли страт Лин цад зе. Све је то по ла ко ути ца ло на на чин и зна чај ње го вих про-
по ве ди и од но са пре ма на ма, мла дој па стви из Гру зиј ске цр кве. Ако је ра ни је 
Је фрем го во рио сме ло, из ра жа ва ју ћи при кри ве ни от пор пре ма со вјет ском 
ре жи му (но ви не су чак кри ти ко ва ле ње го ве про по ве ди), у ње го вим ка сни јим 
го ди на ма про по ве ди су по ста ле пра зне, а ње го ва обра ћа ња са мо па три от ска, 
та ко да је био те шко да се по ве ру је ка ко то го во ри хри шћан ски па стир. Је ди но 
сме ло обра ћа ње би ло је вер ним же на ма да има ју ве ли ке по ро ди це. 'Ра ђај те и 
мно жи те се!' би ла је глав на те ма ње го вих про по ве ди у оно вре ме. Све ово је 
при род но има ло лош ути цај на мла де мир ја не ко ји су од па три јар ха оче ки ва ли 
мно го ви ше (Да ље, мно ги све ште ни ци не до стој ни сво га зва ња зло у по тре бља-
ва ли су Цр кву, што је од би ло и раз о ча ра ло мла де љу де...).

Је фрем ни је са кри вао чи ње ни цу да је КГБ за бра нио да по зајм љу је књи-
ге мла дим љу ди ма. Јед ном се чак и на ша лио: 'Зна те, кад Мо сква за сви ра, ми 
тре ба да игра мо, у су прот ном – зло нам се пи ше'”.

Је дан од ста ри јих епи ско па у Гру зиј ској цр кви у то вре ме био је ми тро по-
лит Или ја (Ши о ла шви ли) Сук хум ски ко ји је из ме ђу 1963. и 1972. био рек тор 
гру зиј ске пра во слав не бо го сло ви је. Го ди не 1962. био је ре гру то ван у гру зиј ску 
КГБ је ди ни цу V са тај ним име ном „Иви ре ли”.816 Ка да је Едвард Ше вар над зе 
по стао пр ви се кре тар Ко му ни стич ке пар ти је Гру зи је 1972. го ди не, по чео је 
ду го трај ни и плод ни (са еку ко му ни стич ке тач ке гле ди шта) „сим би о тич ки” 
од нос из ме ђу ова два чо ве ка, све до па да Ше вар над зе са вла сти 2003. Или ја 
је до ка зао по сло дав ци ма ко ли ко вре ди ка да је као ми тро по лит Сук хум ски се-
дам де се тих го ди на из дао вла сти ма ка та комб ног епи ско па Ге на ди ја (Се ка ча).817 
Осим то га, Или ја је био и ва тре ни еку ме ни ста. Као пред став ник Гру зиј ске па-
три јар ши је пу то вао је на мно ге еку ме ни стич ке фо ру ме у ра зним зе мља ма.

Или ја се чвр сто окре нуо про тив ди си дент ског по кре та ме ђу гру зиј ским 
пра во слав ним хри шћа ни ма, ко ји је спа јао бри гу за људ ска пра ва и кам па њу 
про тив цр кве не сер вил но сти и ко руп ци је, са сна жним на гла ском на гру зиј-
ском на ци о на ли зму. У пе ри о ду 1975-1977. го ди не ли де ри тог по кре та – Зви јад 
Гам са хур ди ја, Ва лен ти на Па и лод зе и Ме раб Ко ста ва – би ли су ухап ше ни и 
816 Ortho do x  Tr aditio n,  vol. X V, №  1,  p .  34 .
817 Мона хи ња  Е, Генадијева ученица, лична комуникациј а
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осу ђе ни на ка зне у ло го ри ма. Гам са хру ди ја се ме ђу тим по ка јао на цен трал ној 
со вјет ској те ле ви зи ји, а сма њи ва ње ње го ве ка зне на две го ди не про гон ства 
по ка за ло је да је по сти гао „до го вор” са вла сти ма.

Де ве тог но вем бра 1979, „Ка то ли кос-па три јарх Да вид V Гру зиј ски је умро. 
'Ре ли ги ја у ко му ни стич ким зе мља ма' из ве шта ва да је по сле смр ти па три јар ха 
Да ви да V, све ти Си нод од ре дио ми тро по ли та Или ју за чу ва ра па три јар шиј-
ског тро на Гру зиј ске Пра во слав не цр кве. На че лу де ле га ци је ко ју је на са хра ну 
па три јар ха Да ви да по слао па три јарх мо сков ски Пи ме на, био је ми тро по лит 
Алек си је (Ри дри гер) Та лин ски и Естон ски, са да шњи па три јарх Ру ски и не по-
сред ни Пи ме нов на след ник. 'Жур нал Мо сков ске па три јар ши је' при ме ћу је да 
је 'то ком ње го вог бо рав ка у Тби ли си ју, гла ва де ле га ци је Ру ске Пра во слав не 
Цр кве, ми тро по лит Алек си је, уз вра тио по се ту Т. Д. Оно при шви ли ју, пред-
став ни ку Се кре та ри ја та за Ре ли гиј ске по сло ве Са ве та Ми ни ста ра Гру зиј ске 
ССР' (ЖМП, бр. 3, 1978, стр. 43)...

...Нај ве ро ват ни ји кан ди дат за па три јар шиј ски трон био је, по све му 
су де ћи, ми тро по лит Га и оз (Ка па ти шви ли) Тсил кан ски, на чи јој стра ни је 
би ла ве ћи на епи ско па и кли ра. Дру ги кон ку рент био је ми тро по лит Или ја 
Сук хум ски и Аб ха зиј ски ко ји је та ко ђе  имао при ли чан број при ста ли ца. 
Ми тро по лит Га и оз и ње го ве при ста ли це су на си лу за у зе ли па три јар шиј ске 
про сто ри је, из ба цив ши стра жа ра и уса мље ну мо на хи њу, Или ји не при ста ли-
це, ко ји су их чу ва ли. Од мах за тим би ли су ра за сла ти те ле гра ми по гла ва ри ма 
свих по сме сних Пра во слав них Цр ка ва у ко ји ма је са оп ште но да је ми тро по лит 
Га и оз 'иза бран' за чу ва ра па три јар шиј ског тро на. Чуд но ва то, ти те ле гра ми 
ни су оти шли да ље, не го до ло кал не по ште. Чи ни се да су од го ва ра ју ћи др-
жав ни 'над ле жни ор га ни' та да већ до не ли од лу ку. Он да је ми ли ци ја упа ла у 
па три јар шиј ске про сто ри је, на си лу из ба ци ла след бе ни ке ми тро по ли та Га и-
о за и уве ла у њих при ста ли це ми тро по ли та Или је, ко ји је по том про гла шен 
за чу ва ра тро на. На рав но, те ле гра ми су овог пу та сти гли на свој циљ. Но ви 
чу вар тро на бр зо је по све тио не ко ли ко епи ско па из ре до ва сво јих при ста-
ли ца у кли ру, а ми тро по лит Га и оз је био при си љен да ра ди фор ме уче ству је 
на из бо ру и усто ли че њу ка то ли ко са-па три јар ха Или је II. Био је од ре ђен да 
ста ви па три јар шиј ску па на ги ју и крст око вра та но вог на чал ству ју ћег - гор ка 
пи лу ла за гу та ње! Од мах по том ми тро по лит Га и оз био је ухап шен и оп ту жен 
за мно ге зло чи не, укљу чу ју ћи кра ђу цр кве не имо ви не, шпе ку ла ци ју стра ним 
ва лу та ма и мо рал ну из о па че ност. Јав ни ту жи лац је тра жио из ри ца ње мак-
си мал не пре су де до зво ље не по за ко ну ко ји је та да био на сна зи, што је би ло 
пет на ест го ди на за тво ра. Ме ђу тим, цр кве ни ту жи лац, ар хи ман дрит Ни ко-
лај Мак ха рад зе, зах те вао је смрт ну пре су ду! Ми тро по лит Га и оз је ко нач но 
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био по слат на из др жа ва ње пет на е сто го ди шње за твор ске ка зне, а па три јарх 
Или ја II је 1979. био иза бран за јед ног од шест пред сед ни ка Свет ског Са ве та 
цр ка ва... Он је по том до дао но ви на зив у текст ње го вог зва нич ног по ми ња ња 
то ком цр кве них слу жби: 'За на шег Ве ли ког Го спо ди на и Оца, Ка то ли ко са и 
Па три јар ха све Гру зи је, Ар хи е пи ско па мтшкет ског и тби ли ског, Пред сед ни ка 
Свет ског Са ве та Цр ка ва, Или ју II'!!! Исто та ко, ко ри стио је овај на зив ка да је 
слао сво је го ди шње пас хал не и бо жић не ен ци кли ке и об ја вљи вао из ве шта је 
сво јих еку ме ни стич ких ак тив но сти у ино стран ству.818 Не ко би по ми слио 
да је ова кав до сто јан ствен и сла ван на зив, као што је Ка то ли кос-па три јарх 
Гру зиј ски, до во љан за би ло ко га. Али, по што им оми ље ви ше сла ва људ ска, 
не го сла ва Бо жи ја... (Јн. 12, 43)”.819

Ар хи е пи скоп Мар ко Бер лин ски
Ути цај КГБ-а на Цр кву ши рио се да ле ко из ван гра ни ца Со вјет ског Са ве-

за. Го ди не 1979. мир ја нин из РПЦЗ, Мар ко Арнт, ухап шен је на Ле њин град-
ском аеро дро му због уно ше ња ан ти со вјет ског ма те ри ја ла, да би по том био 
пу штен. С об зи ром на ка сни ју ва жност Мар ка као Ар хи е пи ско па бер лин ског 
РПЦЗ, сле де ће ре чи на пи са не о ње му 2004. од стра не бив шег КГБ шпи ју на, 
Кон стан ти на Пре о бра жењ ског, до би ја ју ве ли ки зна чај.

”Го ди не 1979. бу ду ћи ар хи е пи скоп Мар ко (Бер лин ски) био је ухап шен 
на Со вјет ској гра ни ци због уно ше ња ан ти со вјет ске ли те ра ту ре. Ни ко не зна 
ко јег да ту ма.  Ни ти ико зна ко ли ко ду го је Мар ко био за др жан од стра не КГБ, 
да ли је дан дан или ви ше...

У то вре ме Мар ко Арнт био је ак ти ви ста НТС, На род не рад нич ке за јед ни-
це, ко ја је не ка да би ла ра то бор на ан ти-со вјет ска ор га ни за ци ја, али је по том 
пре пла вље на КГБ аген ти ма.

Не ки ру ски еми гран ти да нас ка жу: 'Шта ако је КГБ јед но став но упла шио 
Мар ка и по том га пу стио да иде, уз бла го слов Бо жи ји?'

Уве ра вам вас као пен зи о ни са ни пот пу ков ник КГБ: то ни је мо гло да се 
де си. По што уно ше ње ан ти со вјет ске ли те ра ту ре пот па да под члан 70 Кри-
вич ног за ко ни ка РСФСР, 'Ан ти-со вјет ска аги та ци ја и про па ган да', сма тра-
но је за по себ но опа сан зло чин про тив др жа ве и под ра зу ме ва ло је знат ну 
за твор ску ка зну.

818 Grape vine Cross, No . 2, 1981, p.  3 
819 „Out  of thine  own mouth will I judge thee”, Orthodox Christian Witness, Aug u st  3 /16, 1998  and Aug ust 
17/30, 1998; http://www.ge o citi es.com/Athens/Th ebes/1 86 5 /i li. htm?20 0522.
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И ка ко би он да, по сле Мар ко вог хап ше ња, че ки сти да ли из ве штај о свом 
ра ду и об ја сни ли да су га пу сти ли? Где би би ли кон крет ни ре зул та ти, ко је 
КГБ-а то ли ко це ни?.. 

На кра ју кра је ва, сва ки стра нац ко ји је због оправ да ног или нео прав да ног 
раз ло га пао у ру ке КГБ-а, сма тран је за де бе ло, пе че но пи ле. Мо гао је да бу де 
за ме њен за со вјет ског шпи ју на ко ји је пао у за ро бље ни штво, или упо тре бљен 
за ко му ни стич ку про па ган ду.

Све ово се сма тра ло за ве лик успех и обе ћа ва ло је на гра де че ки сти ма. 
Али да су га пу сти ли, ту не би би ло ни ка кве на гра де. На кра ју кра је ва, КГБ 
је вој ни си стем. Сва ки ко рак та мо је тре ба ло да бу де одо брен од стра не де-
се ти не ше фо ва.

Че ки сти су мо гли да га пу сте са мо у за ме ну за још ве ћу ко рист. За њих 
је то би ло вр бо ва ње стран ца. То се сма тра за нај ве ћи успех у ра ду че ки сте. 
То је нај ве ћи успех ње го ве ка ри је ре.

У КГБ шко ли у Мин ску они уче ка ко да вр бу ју стран це ко је су 
ухапсили.

Ра ди ли су на Мар ку. Тре ба ло би да је чак про вео ноћ у КГБ-у...
Сер ги је Гри го ри јанц (Осни вач Гла сно сти) ре као ми је сле де ће: '... Чи ње-

ни ца да је КГБ пу стио Мар ка на та ко 'ху ман' на чин, по ка зу је да се из ме ђу 
њих ве ро ват но ро ди ла љу бав...'

По сто је ути цај ни аген ти ко ји у по ли ти ци сво је др жа ве де лу ју на на чин 
ко ји је ко ри стан за Ру си ју. Они по пра ви лу не кр ше за ко не.

Ако је ар хи е пи скоп Мар ко за и ста агент КГБ-а, он да он при па да овој 
ка те го ри ји. Да ли ње го ва ак тив ност од го ва ра спо ља шњим ци ље ви ма Пу ти-
но ве ад ми ни стра ци је? Не дво сми сле но да. Она по ма же да За гра нич ну Цр кву 
пот чи ни Мо скви, и да ру ску еми гра ци ју ста ви под кон тро лу ФСБ (но во име 
за КГБ)...”820

Ар хи е пи скоп Мар ко је од мах од го во рио на оп ту жбе Пре о бра жен ског: „Ја 
ни ка да и ниг де ни сам био ухап шен и не ћу да ко мен та ри шем сва ки ап сурд”. 
Ме ђу тим, иако је не мо гу ће у пот пу но сти до ка за ти да је ар хи е пи скоп Мар ко 
КГБ агент, те шко је за не ма ри ти мо гућ ност да су са ти про ве де ни са КГБ-ом у 
Ле њин гра ду ути ца ли на ње гов став од де ве де се тих го ди на на ова мо, ка да је 
био глав ни по кре тач пред ло же ног ује ди ње ња РПЦЗ са МП.

820 Preo brazh en s ky , „ Dve Ta jny Arkhiepiskopa Marka” (Две тајне архиепископа Марка),         http://
cherksoft .narod.ru/mut59.htm (н а  руском ). 
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Ми тро по лит Фи ла рет и Ана те ма
про тив еку ме ни зма

Смрт ми тро по ли та Ни ко ди ма 1978. у Ри му, код но гу па пе Јо ва на Па вла I, 
би ла је сли ко вит сим вол пра вог пу та ме ђу-хри шћан ског еку ме ни зма. Апри ла 
1980. сти гло je још јед но упо зо ре ње о опа сно сти од еку ме ни зма, у по сла ни ци 
све то гор ских ота ца, ко ји су од по врат ка Ва то пе да 1975. са да сви чвр сто би ли 
на ста ром ка лен да ру, иако је ве ћи на оста ла у оп ште њу са Ва се љен ским па три-
јар хом. Ипак, пре го во ри на ви со ком ни воу из ме ђу пра во слав них и ка то ли ка 
оти шли су још да ље на остр ви ма Пат мос и Ро дос ма ја и ју на 1980.

То ком тих раз го во ра, до шле су ве сти - бр зо по рек ну те од стра не Ва ти ка-
на - да је па па Јо ван Па вле II из ја вио ка ко се о пап ској не по гре ши во сти „не 
мо же пре го ва ра ти”. И 5. ју на, дан на кон за вр шет ка раз го во ра на Ро до су, па па 
је об ја вио да је пап ска не по гре ши вост „сам кључ си гур но сти у ис по ве да њу 
и про гла ша ва ње ве ре... Са тач ке гле ди шта хри шћан ског је дин ства, цр ква не 
мо же на би ло ко ји на чин да се од рек не исти на ко је ис по ве да.”821

Ипак, ме ђу-де но ми на циј ске и чак и ме ђу-вер ске слу жбе су на ста вље не. 
Та ко је 29. ју на 1980. у Атлан ти у Џор џи ји ар хи е пи скоп Ја ков слу жио еку-
мен ску слу жбу „без пре се да на” са ра зним ка то ли ци ма, про те стан ти ма, па и 
је вре ји ма... Чак и клир Срп ске па три јар ши је оба вљао је еку мен ске слу жбе уз 
уче шће хе те ро док сних кли ри ка, па чак и ра би на и же на. Ко нач но, у сво јом 
из да њу од 22. ја ну а ра Еку мен ска слу жба за штам пу је из ве сти ла да ССЦ ра ди 
на пла но ви ма ује ди ње ња свих хри шћан ских де но ми на ци ја у је дин стве ну но ву 
ре ли ги ју ко ја би, као што се еку ме ни сти на да ју, би ла оп ште при хва ће на. Да 
би се то по сти гло, тре ба ло је да бу де утвр ђе на „пре ли ми нар на плат фор ма” 
ко ја би ује ди ни ла по сто је ће до го во ре из ме ђу цр ка ва. То би по том во ди ло до 
фор ми ра ња уни вер зал ног са ве та ко ји би по стао је дин стве но те ло са до вољ-
ном вла шћу да фор му ли ше но во ис по ве да ње апо стол ске ве ре!822

Та ко ђе, до тог вре ме на би ла је ја сна по ли ти за ци ја ССЦ у ве зи са „по кре-
том за мир”, ин спи ри са ним од стра не Мо скве, као што ви ди мо из по вр шног 
чи та ња на сло ва зва нич них из ја ва 33. и 34. за се да ња Цен трал ног Ко ми те та 
ССЦ 1981. и 1982: „Цр ква и из бе глич ка кри за”, „Из ја ва о На ми би ји”, „По ве ћа-
не прет ње ми ру и за да так Цр ка ва”, „Из ја ва о ра ци ја ма ју жно а фрич ке вла де у 
кам по ви ма за бес прав не на се ље ни ке”, „О Се вер ној Ир ској”, „Из ја ва о Дру гом 

821 Newsletter, Department  of Public and  Foreig n  Relations of the Synod of Bisho ps o f the ROCOR, 
January-March, 1981,  pp. 2 -4.
822 Newsl ett er,  op. ci t. , pp. 2, 6-7. 
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спе ци јал ном за се да њу Ге не рал не скуп шти не Ује ди ње них на ци ја о раз о ру жа-
њу”, „Из ја ва о Ли ба ну”, „Из ја ва о ван суд ским ег зе ку ци ја ма”.823

У Мо скви се 1982. одр жа ла свет ска кон фе рен ци ја под на сло вом „Вер ски 
рад ни ци за спа са ва ње све тог да ра жи во та од ну кле ар не ка та стро фе”. Ова кон-
фе рен ци ја ни је би ла са зва на под по кро ви тељ ством ССЦ и по ри ца ла је сва ки 
по ку шај „ства ра ња не ке за јед нич ке син кре ти стич ке ре ли ги је”. Ипак, по ру ка 
ко ју под ра зу ме ва ње но оку пља ње пред став ни ка ре ли ги ја из це лог све та под 
пред се да ва њем МП, би ла је де фи ни тив но еку ко му ни стич ка, тј. ма те ри јал ни 
на пре дак је ва жни ји од исти не.824

Још је дан об лик по ли ти за ци је еку ме ни зма био је онај ког о. Лав Жи ле 
на зи ва „еку ме ни зам кон цен тра ци о них ло го ра”. „До га ђа ло се да на та квим 
ме сти ма као што су Бу хен валд, Да хау и Аушвиц (да и не по ми ње мо ло го ре у 
ста љи ни стич ком све ту) – пи ше о. Сер ги је Ха кел – хри шћа ни ко ји при па да ју 
раз ли чи тим Цр ква ма кроз сво је за јед нич ке пат ње и ва тре но ми ло ср ђе от кри ју 
ду бо ко је дин ство у под нож ју кр ста. Овај еку ме ни зам има чак и сво је све до ке, 
сво је му че ни ке”. О. Лав по ми ње три, да би их пред ста вио све: про те стан ског 
па сто ра Ди три ха Бон хе фе ра (1906-1945), ка то лич ког све ште ни ка Јо зе фа 
Мец ге ра (1887-1944) и пра во слав ну мо на хи њу Ма ри ју Скоб цо ву (1881-1945). 
„Сво тро је би ли су уби је ни за Хри ста, сво тро је су би ли све до ци за еку мен-
ско при ја тељ ство у кр ви ко је је из ра же но у овој ре че ни ци из Мац ге ро вог 
за ве шта ња [1943]: 'Осе ћам се јед на ко бли ско сје ди њен са свом ве ру ју ћом и 
са ве сном про те стант ском бра ћом у Хри сту, кроз кр ште ње и на ше за јед нич-
ко ис ку ство у истом Го спо ду, као са бра ћом са ко јом де лим при ја тељ ство у 
Све тој тај ни'. Сим во лич ко па ље ње све ћа у ка пе ли Кен тер бе риј ске ка те дра ле 
за му че ни ке два де се тог ве ка, на по чет ку по се те па пе Јо ва на Па вла Ве ли кој 
Бри та ни ји (1982), би ло је, из ме ђу оста лог, опо ме на шта мо же да зна чи ова кав 
еку ме ни зам.”825

Али ако су пра во слав ни, ка то ли ци и про те стан ти ко ји су стра да ли од 
ру ке на ци ста сви му че ни ци, шта је он да са жр тва ма је вреј ског хо ло ка у ста? 
Убр зо ће ин ду стри ја хо ло ка у ста да при си ли хри шћан ске во ђе да пла те да нак 
та ко ђе и тим „му че ни ци ма”, чи ја ре ли ги ја Тал му да ди ше нај ек стрем ни јом 
мр жњом пре ма Хри сту и хри шћа ни ма! У ства ри, по јам му че ни штва раз об-
ли ча ва еку ме ни зам као лаж, што он и је сте. Јер ако су све ре ли ги је све те и 
јед на ке, он да су то и њи хо ви му че ни ци. Али ово је не мо гу ће. Он да су је вре ји 
ко ји су би ли уби је ни од му сли ма на, јед на ко „све ти” као му сли ман ски бом-

823 Zhur nal  M osk ovskoj Patriarkhii (Journal of the Mosc ow Pat riar chate),  19 81,  № 12;  19 82, № 10 (Р). 
824 Zhur nal  M osk ovskoj Patriarkhii (Journa l of the  M oscow Pa tri archate), 1982, № 11 (Р).
825 Hackel, Editorial, Sobo rno st,  vo l. 5,  №  1 ,  1983, p.  5. 
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ба ши са мо у би це. И је вре ји ко ји су стра да ли од ру ку хри шћа на су јед на ко 
све ти као хри шћа ни ко ји су стра да ли од ру ку је вре ја (нпр. ар хи ман дрит Фи-
лу ме ни је из Је ру са лим ске па три јар ши је ко ји је био уби јен код Ја ко вље вог 
сту ден ца 1979826). И ка то ли ци ко ји су стра да ли од ру ку на ци ста и ста љи ни-
ста су јед на ко све ти као и пра во слав ни ко ји су стра да ли од ру ку ка то ли ка 
(на при мер, сто ти не хи ља да Ср ба ко ји су би ли уби је ни због од би ја ња да 
при хва те ка то ли ци зам 1941). И пра во слав ни ко ји су умр ли за со вје ти зам и 
Со вјет ску цр кву (тј. у Мо сков ској па три јар ши ји) јед на ко су све ти као и пра-
во слав ни ко ји су умр ли због про ти вље ња со вје ти зму и Со вјет ској цр кви (тј. 
у Ка та комб ној Цр кви)...

Ка ко су про ла зи ле 80-е, ме ђу-хри шћан ски еку ме ни зам био је за ме њен 
ме ђу-вер ским еку ме ни змом.

Зна ча јан ко рак био је пред у зет 1982, ка да је са ста вље на ме ђу-де но ми на-
циј ска ев ха ри стиј ска слу жба на кон фе рен ци ји у Ли ми у Пе руу, на ко јој су се 
про те стант ски и пра во слав ни пред став ни ци у ССЦ сло жи ли да су кр ште ње, 
ев ха ри сти ја и све штен ство свих де но ми на ци ја ва же ћи и при хва тљи ви.827

Али нај ве ћи шок је до шао 1983. на Ван ку вер ској Ге не рал ној Асам бле ји 
ССЦ. На њој су би ли при сут ни пред став ни ци свих по сто је ћих ре ли ги ја, а 
по че ла је не зна бо жач ким об ре дом ко ји су из ве ли ло кал ни ин ди јан ци. Уче шће 
пра во слав них је ра ра ха у вер ским слу жба ма са пред став ни ци ма свих свет ских 
ре ли ги ја за слу жи ва ло је пре кор – и пре кор је убр зо сти гао.

Пр во, грч ки ста ро ка лен дар ски ми тро по лит Га ври ло Ки клад ски по ку шао 
је да се обра ти Ван ку вер ској Асам бле ји. Али еку ме ни сти му ни су до зво ли ли 
да го во ри, по ка зав ши са мим тим да су „то ле рант ни” и „ пу ни љу ба ви” пре ма 
сва ком бо го ху ље њу, али не и пре ма из ра жа ва њу истин ског хри шћан ства. 
Њу јорк Тајмс је, ме ђу тим, об ја вио ње гов из ве штај, ко ји је са др жа вао сле де-
ће ре чи: „Мо дер ни еку ме ни зам је од раз нај но ви јег ра ди кал ног, ате и стич ког 
и ан ти-хри шћан ског ан тро по мор фи зма ко ји има за свој прин цип да је Бог 
чо ве ку по тре бан оно ли ко, ко ли ко и чо век Бо гу. Овај ра ди кал ни ан тро по мор-
фи зам на ста вља да се бо ри кроз Свет ски Са вет цр ка ва, ка ко би спа со но сну 
бла го вест Хри сто ву јед но став но ста вио у слу жбу со ци јал но-по ли тич ких и 
зе маљ ских по тре ба љу ди. Пре ма то ме, он се бо ри за оства ре ње је дин ства 
хри шћан ског све та без Хри ста, Ко ји је Пут, Исти на и Жи вот Цр кве и вер-
них. Дог мат ски и етич ки ми ни ма ли зам, ду хов ни ни хи ли зам, ху ма ни стич ки 

826 „Th  e Slaying of Archima ndr ite Ph ilo umenos”, Orthod ox Lif e, vo l. 30,  № 5, November-Dec ember, 
198 0.
827 Види:  A rchbisho p Vitaly,  „Th e 1983 Sobor of B ish ops”, Orthodox Christian  Wi tness,  A ug ust 20 / 
September 2, 1984, p.  4. 
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па ци фи зам и хо ри зон тал ни со ци јал ни ак ти ви зам во ди у је дин ство хри шћан-
ског све та без Хри ста. Та ко ови по ку ша ји Свет ског Са ве та цр ка ва ства ра ју 
мо дер ну ху лу на Ду ха Све то га par ex cel len ce и по ка зу ју ду бо ку кри зу ве ре у 
за пад ном хри шћан ском све ту...”828

По том је Си нод РПЦЗ, ко ји се та ко ђе са стао у Ка на ди, ана те ми сао еку ме-
ни зам сле де ћим ре чи ма: „Они ма ко ји на па да ју Цр кву Хри сто ву уче ћи да се 
она по де ли ла на 'гра не' ко је се раз ли ку ју по сво ме уче њу и на чи ну жи во та, и 
твр де да Цр ква не по сто ји на ви дљив на чин, не го ће на ста ти у бу дућ но сти ка-
да све 'гра не', или рас ко ли, ве ро и спо ве сти, па чак и ре ли ги је, бу ду  сје ди ње не 
у јед но те ло; и они ма ко ји не раз ли ку ју истин ско све штен ство и Све те Тај не 
Цр кве од је ре тич ких, не го ка жу да су кр ште ње и ев ха ри сти ја је ре ти ка до вољ-
ни за спа се ње; и они ма ко ји све сно има ју оп ште ње са по ме ну тим је ре ти ци ма, 
или им по ма жу, или шти те њи хо ву но ву је рес еку ме ни зма, под из го во ром 
брат ске љу ба ви или на вод ног сје ди ње ња раз де ље них хри шћа на: ана те ма”.829

Ана те ма про тив еку ме ни зма би ла је до че ка на са оду ше вље њем од стра-
не истин ски пра во слав них не са мо у РПЦЗ, не го и у Грч кој и на Све тој го ри, 
и мо же се сма тра ти нај ва жни јим по је ди нач ним цр кве ним чи ном Истин ски 
Пра во слав не Цр кве у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка. Овај чин је раз ве јао 
сум ње мно гих ко ји су сум ња ли да РПЦЗ ни је би ла до вољ но чвр ста и ја сна у 
сво јим од но си ма пре ма еку ме ни сти ма, по но во по твр див ши њи хо во по ве ре-
ње у РПЦЗ, упра во у вре ме ка да је грч ка ста ро ка лен дар ска Цр ква про ла зи ла 
кроз вр ло те шки пе ри од. Ме ђу тим, ана те ма ни је де таљ но об ја сни ла ко ја те ла 
па да ју под њу, па се због то га на ла зе из ван Истин ске Цр кве. Ову сла бост су 
ис ко ри сти ли они ко ји из јед ног или дру гог раз ло га ни су же ле ли да ви де ја сну 
гра ни цу по ву че ну из ме ђу Цр кве Хри сто ве и цр кве ан ти хри сто ве.830

Ипак, зна че ње ана те ме би ло је ја сно: све оне по ме сне Пра во слав не Цр кве 
ко је су би ле пу но прав ни чла но ви ССЦ па ле су под њу и та ко ли ше не бла го-
да ти Све тих Тај ни. Као што И. М. пи ше: „Не ма је ре си без је ре ти ка и њи хо ве 
прак тич не де лат но сти. ССЦ у сво јим из ја ва ма ка же: Цр ква ис по ве да, Цр ква 
учи, Цр ква чи ни ово, Цр ква чи ни оно. Ти ме ССЦ  све до чи да он се бе не сма тра 

828 „Orthodo x Reactions to the Aim s of the World Council of  Churches”,  Th  e  New Yor k T imes, A ug ust 16, 
19 83 .
829 Види : „A Cont emporary  Pa tristic Document”, Orthodox Chr istian  Witness, Nove mb er 14/27,  1983, p. 
3; „En cyclical  L etter of the C ou ncil o f Bishops  o f the  Russian Orthodox Churc h O utside  Ru ssia”, Orthodox 
Life,  vol.  33 , no. 6, No vem ber-Dece mber, 1983,   p.  13; Bi shop Hilarion  of  Manhattan, „A ns wers t o Question s 
P ose d by t he Fai th fu l of the  Orthodox Paris h i n  Somerville, Sou th Carolina”, Sun da y  of the Myrr hb earers,  
1992.
830 Види „ Ep i  Enos An athematos”  (О ана те ми),  Kirix  Gni sion Or tho doxon (Васник истински правос лав-
ни х хришћа на ), февруар  1984, pp . 47-56 ( Г) .
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про сто за са вет цр ка ва, не го за јед ну цр кву. И сви ко ји пред ста вља ју чла но ве 
ССЦ, чла но ви су те јед не ла жи цр кве, са тан ске збор ни це. Сво јим уче шћем у 
ССЦ све по ме сне пра во слав не цр кве пот па да ју под ана те му РПЦЗ из 1983. 
го ди не и от па да ју од Истин ске Цр кве. Ме ђу њи ма се на ла зи и Мо сков ска 
па три јар ши ја…”831

Ана те му про тив еку ме ни зма пот пи са ли су сви ар хи је ре ји и уне та је у 
Си но дик да се чи та сва ке го ди не на Не де љу Пра во сла вља.

На пад на ва лид ност ана те ме про тив еку ме ни зма на ста вио се и по след-
њих де це ни ја. Та ко је све ште ник РПЦЗ Алек сан дар Ле бе дев иде ју да ана те ма 
по га ђа све еку ме ни сте на звао „је рес ва се љен ске ју рис дик ци је”. Аутор ове 
књи ге је оцу Алек сан дру од го во рио: „Раз ми шља ју ћи о 'је ре си ва се љен ске 
ју рис дик ци је', чи ни ми се да Ви ме ша те две ства ри: Цр кву као спо ља шњу 
ор га ни за ци ју и Цр кву као ми стич ки ор га ни зам, да упо тре би мо тер ми но ло-
ги ју све ште но му че ни ка ка та комб ног епи ско па Мар ка (Но во се ло ва) (+1938). 
Из гле да ми да сте у пра ву у по гле ду Цр кве као спо ља шње ор га ни за ци је, али 
да гре ши те у по гле ду Цр кве као ми стич ког ор га ни зма. До пу сти те ми да об-
ја сним.

Ана те ма од лу чу је ана те ми са ну осо бу од Све тих Тај ни и од члан ства у 
Све тој Цр кви. На пр вом ме сту, на рав но, она се при ме њу је на по ме сну Цр кву 
ко јој та осо ба при па да. На дру ге Цр кве се про ши ру је ако пред сто ја те љи тих 
дру гих Цр ка ва при ста ну на из вор ну ана те му и да та ко ка же мо 'пот пи шу је'. 
Та ко је је ре тик Ари је из вор но био ана те ми сан од стра не Алек сан дриј ског 
епи ско па, што је зна чи ло да је од лу чен од при ма ња Све тих Тај ни у Алек сан-
дриј ској цр кви. Ме ђу тим, ни су се сви епи ско пи су сед них цр ка ва сло жи ли са 
том ана те мом, па је та ко Ари је мо гао да при ма при че шће у дру гим по ме сним 
цр ква ма. До та да је ана те ма би ла са мо од ло кал ног зна ча ја. То је зах те ва ло 
са зи ва ње Пр вог Ва се љен ског са бо ра пре но што Ари је бу де 'ва се љен ски' ана-
те ми сан. Но, чак ни та да, ка ко по ка зу је исто ри ја Цр кве сле де ћих 50 го ди на, 
ана те ма ни је би ла ва се љен ски при хва ће на.

Дру га чи је сто ји ствар ка да ана те му по сма тра мо sub spe cie aeter ni ta tis, у 
ње ном ми стич ком, над зе маљ ском зна че њу. Са те тач ке гле ди шта, ана те ми са ње 
је ре ти ка по чи ње на не бе си ма. Та ко, чак и пре но што је Ари је био 'ло кал но' 
ана те ми сан од стра не све тог Алек сан дра Алек сан дриј ског, Го спод се у по це-
па ном пла шту ја вио ње го вом прет ход ни ку, све том Пе тру Алек сан дриј ском, 
и у од го во ру на Пе тро во пи та ње: 'Го спо де, ко је по це пао Твој плашт?', ре као: 
'Без ум ни Ари је; он је од Ме не одво јио на род ко ји сам от ку пио Сво јом Кр-
831  „I skazheniye  do gmata 'O  e dinstve  Tserkvi '  v is poveda ni akh  very Sino dom i Soborom R ussk oj  P ravosla-
vnoj Zar ub ez hnoj T sk erkvi (RPZT s) , vozglavliaemym mitrop. Vitaliem (U st in ovym)” (рук опис), p. 9   ( Р).
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вљу' (све ти Ди ми три је Ро стов ски, Жи ти ја све тих, 25. но вем бар). Да кле не 
са мо Ари је, не го и сви они ко ји су га сле ди ли, би ли су одво је ни од Цр кве 
ана те мом Ње ног Пр во је рар ха, Го спо да Ису са Хри ста, го ди на ма пре но што 
је об ја вље на пр ва 'ло кал на' ана те ма. Све је ре си и је ре ти ке 'од веч но сти' је 
ана те ми сао веч ни Го спод. И као што је сва ка исти на од веч но сти по твр ђе на 
Са мом Исти ном, та ко је и сва ка лаж од веч но сти Њи ме осу ђе на, по што је са 
'оцем ла жи' осу ђе на на огањ па кле ни (Отк. 22,15).

За да так је ра ра ха на зе мљи је да ра за бе ру од лу ке не бе ске Цр кве и да 
по том при ме не те веч не и не бе ске од лу ке на зе мљи, у про сто ру и вре ме ну. 
Као што пи ше све ти Бе да Ве не ра би лис (Мно го по што ва ни, +735): 'Кљу че ви 
Цар ства озна ча ва ју кон крет но зна ње и моћ ра за би ра ња ко је до сто јан да бу де 
при мљен у Цар ство, а ко тре ба да бу де ис кљу чен због то га што је не до сто јан' 
(Про по вед на пра зник Св. Пе тра и Па вла, P. L. 94, col. 219). Са те тач ке гле-
ди шта, ни је ва жно да ли је је ре тик ана те ми сан ло кал но или ва се љен ски, јер 
он је већ ана те ми сан од стра не не бе ске Цр кве. Или бо ље ре че но, ва жно је у 
овом сми слу: ако је је ре тик ана те ми сан ло кал но, али ана те ма ни је при хва ће на 
од стра не остат ка Цр кве, он да је оста так Цр кве у смрт ној опа сно сти од па да 
под исту ту ана те му. Јер ло кал на ана те ма пред ста вља од раз не бе ске ана те ме; 
а не бе ска ана те ма је ва се љен ска…

Ово об ја шња ва за што, ка да је ло кал на Цр ква ана те ми са ла је рес, она ана-
те му ни ка да ни је ква ли фи ко ва ла ре чи ма: 'На рав но, ово се од но си са мо на 
је ре ти ке у на шој ло кал ној Цр кви'. Са дру ге стра не: исто ри ја по ка зу је да су ло-
кал не Цр кве сло бод но ана те ми са ле је ре ти ке, не са мо у њи хо вим соп стве ним 
Цр ква ма, не го и у оста лим. Та ко је Не сто ри је, је ре тик из Кон стан ти но пољ ске 
Цр кве пр во био осу ђен на По ме сном са бо ру у Ри му под све тим Ке ле сти ном; 
је ре ти ци мо но те ли ти би ли су пр во осу ђе ни на по ме сном са бо ру, опет Рим ске 
Цр кве; и па пи стич ки је ре ти ци пр во су би ли осу ђе ни на По ме сном Са бо ру 
Цр кве у Кон стан ти но по љу.

Раз мо три мо шта је све ти Мак сим Ис по вед ник ре као о мо но те ли ти ма: 
'По врх то га што су се бе од лу чи ли од Цр кве, они су би ли сврг ну ти и ли ше ни 
све штен ства на по ме сном са бо ру ко ји је одр жан не дав но у Ри му. Ка кве Све-
те Тај не он да они мо гу да са вр ша ва ју? Или, ка кав дух си ла зи на оне ко је они 
ру ко по ла жу?' Обра ти те па жњу на то да све ти Мак сим ка же да су је ре ти ци 
'од лу чи ли се бе'; јер апо стол Па вле пи ше: та кав се из о па чио, и гре ши; са мо га 
се бе је осу дио (Тит. 3,11). Али, је ре тич ка са мо о су да и са мо о длу че ње од Цр кве 
као ми стич ког ор га ни зма мо ра ју би ти пра ће ни  њи хо вим од лу че њем од Цр кве 
као спо ља шње ор га ни за ци је, јер ће дру ги би ти ин фи ци ра ни њи хо вом је ре си. 
Због то га је по треб но да их ана те ми ше са бор ар хи је ре ја, сход но сле де ћем пра-
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ви лу: чо ве ка је ре ти ка по пр во ме и дру го ме са ве то ва њу кло ни се (Тит. 3,10), 
и ако ли не по слу ша ни Цр кву, не ка ти бу де као не зна бо жац и ца ри ник (Мт. 
18,17). Ја сно је да је све ти Мак сим сма трао ка ко ана те ма по ме сне Цр кве Ри ма 
има ва же ње ши ром Ва се љен ске Цр кве.

Ад ми ни стра тив не ства ри и мо рал ни па до ви су по сао по ме сних Цр ка ва 
и са бо ра. Ипак, је ре си су по са мој сво јој при ро ди од ва се љен ског зна ча ја, јер 
има ју по тен ци јал да за ра зе чи та ву Цр кву. Ето због че га по ја ва је ре си у јед ној 
по ме сној Цр кви ни је по сао са мо те по ме сне Цр кве, не го свих по ме сних цр ка-
ва – и сва ка по ме сна Цр ква мо же и мо ра да их ана те ми ше.

Чак и ана те ма јед не епи ско пи је или ми тро по ли је има ва се љен ску сна-
гу и ва же ње ако је из ре че на у Ду ху Све то ме, у скла ду са веч ном Исти ном. 
Та ко су 1069. го ди не епи ско пи ми тро по ли је Јорк на се ве ру Ен гле ске све ча-
но ана те ми са ли и Рим ског па пу и ње го вог след бе ни ка Ви ље ма Осва ја ча, 
пр вог па пи стич ког кра ља Ен гле ске. По свој при ли ци они ни су ни зна ли да 
је Кон стан ти но пољ ска Цр ква већ ана те ми са ла Рим 1054. го ди не. За то ни су 
јед но став но по твр ди ли реч ви шег ауто ри те та. Њи ма ви ши ауто ри тет ни је 
био по тре бан, по што су би ли на след ни ци Апо сто ла, са вла шћу да све зу ју и 
раз ре шу ју. Они су ту власт ис ко ри сти ли (не за лич ни до би так, на про тив, 
од ва жност су пла ти ли соп стве ним жи во ти ма) и то про тив нај ста ри јег хри-
шћан ског епи ско па… 

На исти на чин го ди не 1983. Са бор ар хи је ре ја Ру ске За гра нич не Цр кве, 
ко ри сте ћи власт да све зу је и раз ре шу је – ко ја му је да та од Епи ско па над 
епи ско пи ма, Го спо да Ису са Хри ста – пре вео је на зе мљу, у про стор и вре ме, 
пот пу но све зу ју ћу и ва се љен ски при мен љи ву од лу ку, од веч но сти већ до не-
ту на Са ве ту Све те Тро ји це, Оца и Си на и Све то га Ду ха. Еку ме ни зам је сте, 
био је и увек ће би ти је рес, за пра во 'је рес над је ре си ма', и еку ме ни стич ки је-
ре ти ци је су, би ли су и увек ће би ти из ван Цр кве, ми стич ког Те ла Хри сто вог. 
Од лу ка Са бо ра РПЦЗ из 1983, по твр ђе на без из ме на у сво ме ва се љен ском 
зна че њу 1998, ис кљу чи ла је из спо ља шње Цр кве не ор га ни за ци је оне ко ји су 
већ би ли са мо о су ђе ни и осу ђе ни од Бо га – је ре ти ке, и ја дан је сва ки чо век, 
из би ло ко је Цр кве, ко ји пре зи ре ту од лу ку, јер ће он да си гур но па сти под 
исту ана те му…”832

832  V.  Mos s, „Re: [paradosis] Th e Heresy of Universal Jurisdiction”,             orthodox-tradition@egroups.com, Oc-
to ber 1 2,  20 00.
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Дез ин те гра ци ја хри зо сто мов ског
(„фло рин ског”) си но да

По чет ком се дам де се тих го ди на из гле да ло је да су по зи ци је хри зо сто мов-
ског си но да под ар хи е пи ско пом Ав ксен ти јем чвр сте, као ре зул тат по сти за ња 
је дин ства са Ру ском За гра нич ном Цр квом. Од тог тре нут ка, ме ђу тим, Ав-
ксен ти је je почеo да ру ко по ла же не до стој не љу де и при ма но во ка лен дар ске 
све ште ни ке ука ља не ре пу та ци је.833 Услед то га, го ди не 1974, сле де ћи апо-
стол ску за по вест, ми тро по ли ти Ака ки је Ди а влиј ски, Га ври ло Ки клад ски и 
Хри зо стом (Ки ју сис) Со лун ски пре ста ли су да до ла зе не са стан ке Си но да. 
Хри зо стом је оти шао за то што је Ав ксен ти је хтео да као епи ско па за Не мач ку 
по све ти Мар ки ја на, ко ји је био ухва ћен на де лу без ра се у квар ту „цр ве них 
фе ње ра” у Ати ни.834 Овој тро ји ци ар хи је ре ја при дру жио се епи скоп Пе тар 
Асто риј ски.835

На жа лост, про цес дез ин те гра ци је се ту ни је за вр шио. У ју ну 1977. го-
ди не, ми тро по лит Ка лист Ко ринт ски, бив ши ду хов ни отац ми тро по ли та 
Хри зо сто ма, не за до во љан ма те јев ским рас ки дом са Ру си ма и њи хо вим од-
ба ци ва њем хи ро те си ја из 1971. (он је био је дан од дво ји це ар хи је ре ја ко ји су 
обез бе ди ли ује ди ње ње са Ру си ма 1971) пре ки нуо је оп ште ње са Ма те јев ци ма 
и при дру жио се све том Си но ду.836 Ипак, он се убр зо по ка јао због удру жи ва-
ња са Ав ксен ти јем.

У ју ну 1978. пор ту гал ски све ште ник РПЦЗ Жо ао Ро ха, не за до во љан због 
то га што је ар хи е пи скоп Ан то ни је од би јао да ство ри епар хи ју у Пор ту га ли ји, 
при дру жио се Истин ској Пра во слав ној Цр кви Грч ке. Ар хи е пи скоп Ав ксен ти-
је је раз љу тио РПЦЗ јер га је кр стио и по но во ру ко по ло жио (на осно ву то га 
што је био обра ће ник ко ји ни ка да ни је имао пра во слав но кр ште ње837), да би 
га по том по све тио за епи ско па Га ври ла Ли са бон ског.

833 La rdas,  o p.  c it ., p. 20.
834 Епископ  Фотије Мар атонс ки, лична  комун ика ци ја, 28.  јун  20 03. Нак он  што није ус пе о да прими  
п освећење  од  Авксе нт ија,  Ма р ки ја н га је напус ти о и прид ужио се Синоду  Максима  Ва лиа натос а. 
835 О вај догађа ј оспо рио је отац  Си мон из  м ан астира Си мо нопет ра  на  Светој Гори,  зб ог Пет ровог 
 одбијања д а пот пише е нц ик лику из 1 974. године , након ч ега је , п рема неки м  извори ма, не сам о био 
у клоње н  са места егз арх а  за  Амери ку , него и  са  места члан а  Си нода. Ипа к, митропо ли ти  Х ризостом 
и Га вр ило  су у ч ас оп ис у „I Phon i tis  Or th odoxia s” ( Глас Право сл авља)  одговор или да „ на ша Јера рх ија, 
сас та вш и се у пуноћ и с вога  чланства , в ећином г ласова  је  одлучила да се е пи скопу  Петру  Ас торијск ом 
одузме егзар хат ,  без да је  д онета икаква одлука  о томе  да на м  је  за брањено  д а  служимо  са  њим”.   
836 Према  Свето-П ре обра же њском мана сиру у Бостон у, он је о во  уч инио „п ро теств уј ући  због  т ог а 
што ј е с ма трао да м ат еј евском Си ноду н ед остаје  п о ве рењ е у н асто ја њу око помирењ а са св етим Син-
од ом архиепископа Авксентија” (Th e Struggle  a gainst Ecumenism, op. c it., p .  10 3) .
837 Иако је по Лар дасу ( op.  cit.  p .  20) п рим ио миропомазање у РПЦЗ.
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Ду бо ко раз о ча ран Ав ксен ти је вим по на ша њем, ми тро по лит Ка лист је 
од 7/20. до 10/23. фе бру а ра 1979, за јед но са ми тро по ли том Ан то ни јем Ме гар-
ским, по све тио осмо ри цу ар хи ман дри та за епи ско пе, и то, по ре ду хи ро то ни ја: 
Ки при ја на (Ку цум ба са) Фи лиј ског и Оро по ског, Мак си ма (Циц ба ко са) Маг-
не зиј ског, Ка ли ни ка (Са ран то пу ло са) Ахај ског, Ма те ја (Лан ги са) Иној ског, 
Гер ма на (Ата на си уа) Еол ског, Ка ли о пи ја (Ги на ку ло пу ло са) Пен та пољ ског, 
Мер ку ри ја (Ка ло ска ми са) Кно со ског и Ка ли ни ка (Ка ра фи ла ки са) Два на е-
сто о стрв ског.838 То ком слу жби по ми ња но је име ми тро по ли та Ав ксен ти ја; 
али они га о то ме ни су оба ве сти ли, не го су га тек 14/27. фе бру а ра по зва ли 
и за тра жи ли ње го во одо бре ње. „Ка ли стов ци” су из ја ви ли да је то би ло са мо 
„при вре ме но и из ле чи во од сту па ње од ка нон ског по рет ка” чи ји је циљ би ло 
очи шће ње Цр кве од мо рал них по ро ка, на ро чи то од со до ми је, по што су „у све-
штен ство би ли уз ди за ни не до стој ни и ујед но не спо соб ни љу ди”.839 Ме ђу тим, 
21. мар та 1980. Ка ли стов ски Си нод је са вр шио осве ће ње Мира, што те шко 
да се мо же сма тра ти чи ном Си но да ко ји се бе сма тра са мо за „при вре ме но и 
из ле чи во од сту па ње од ка нон ског по рет ка”. У апри лу он је ушао у зва нич но 
оп ште ње са Си но дом Истин ске Пра во слав не Цр кве Ру му ни је под вођ ством 
ми тро по ли та Гли ке ри ја.840

У шест са ти по под не 14/27. фе бру а ра841, исто га да на ка да је оба ве штен о 
ка ли стов ским хи ро то ни ја ма, ар хи е пи скоп Ав ксен ти је се са стао са ми тро по ли-
ти ма Ге рон ти јем и Ка ли ни ком „ка ко би фор му ли са ли ста но ви ште по во дом 
по бу не из ве де не од стра не Ка ли ста Ко ринт ског и Ан то ни ја Ме гар ског, ко ји 
су се одво ји ли од те ла (Све тог Си но да) и усу ди ли се да пре ду зму по све ће ње 

838 Према епис коп у  М ака рију П ет рас ком („1973 -2003:  Th  irty Ye ar s  of  Ecclesias tic al  Devel op ments: 
T rials-Capt ivity- Deli verance” – н еобјављен и извештај подн ет  на  скупу  с ве штенс тва  25 априла  / 8 м ај а 
2003 (Г )) митр ополит Анто ни је  Мегарск и ј е  на јпре п ут ов ао на  Ки пар, како би од  матејев ск ог  м ит-
рополита Епифанија  затражио да узм е уч ешћ е у  хиро то ниј ама, што је  ов ај од био.
839 З а два с уп ро тс тављен а  из вештаја о  ов ом Синоду види Phylakes Orthodoxias (Guar dians of  
 Orthodoxy), vol. 1, March, 197 9,  pp. 1-2 и Agios Kyprianos ( St. Cyp rian), No . 122,  Fe bru ary 1979, p. 240 (Г) 
са једне  с т ране,  и  „Latest  dev elopments  i n the Ch ur ch  of th e  Genuin e  Or thodox  C hristian s of Gree ce”, спе-
циј ални додатак часоп иса Orthodox Chris ti an  Witne ss ,  N ovembe r  1984, vol. XVI II, No 12 ( St . N ectario s 
Edu ca tional Series No  93), Priest-Monk Haralampus (Book Review in Th e True  Vin e,  N o 21, v ol . 6, No1,  
1994, pp. 56-6 3), и H oly Tran sfi  guration Monastery, Bos ton, Th e Str uggle  against  E c um en ism, p p.  102-112 
с а  д руге.   
840 „Panig yrik on Su lle it ou rgon E llinon k ai  Roumanon G . O. H.  (П разн ично са слу живање грч ких и 
р ум ун ск их ист ин ских п ра вос лавних хришћана ),  Phylakes Orthodoxias (Чувари  Право сла вља),  б р. 9, 
н ов ем бар 197 9, стр. 7 2-74 ( Г) 
841 Овде по стоји извесна  конфуз ија у ве зи  са тачни м датумом. У књизи  „Th  e Stru g gle against E cum e-
nism”, каже се  д а се  овај  са ст ан ак од игра о  1/14. ф ебр уа ра , а да  су Кал истовци  ин форми са ли  Авксентија 
о  пос већењима у пис му  које је т акође да тирано  на  1 /14. фе бр уар (али  је пр имљено  3 .  марта  по  нов ом 
кал ен да ру ). Међ ути м, према  д ругим изворима, кали сто в ске хиро тони је  обављене  с у између 7/20.  и 
 1 0/23. фебруа ра, а Авкс ен ти је  је обавештен  1 4/2 7. фебруара.



462

ар хи је ре ја. На кон што је ствар де таљ но раз мо тре на на осно ву све тих ка но на 
Јед не, Све те, Са бор не и Апо стол ске Цр кве Хри сто ве, Све ти Си нод је јед но-
гла сно до нео од лу ку да дво ји цу по бу ње них ми тро по ли та ка зни свр га ва њем, 
ка ко на ла жу и са ми све ти ка но ни. (Све ти Си нод је ре шио) да ова од лу ка 
бу де од мах об ја вље на у атин ској штам пи. По што ни је би ло вре ме на да се 
са зо ве са бор кли ра, на кон раз ма тра ња је, због ва жно сти до га ђа ја, ре ше но 
да се исто га да на по све те но ви епи ско пи ра ди об но ве и по пу ња ва ња (Све-
тог Си но да). Је рар си су из не ли и раз ме ни ли раз ли чи та гле ди шта...” За тим 
је, пре ма за пи сни ку са са стан ка, иза бра но нај ма ње де сет но вих ар хи је ре ја, 
ко ји су по све ће ни сле де ћим ре дом: Јев ти ми је (Ор фа нос) Ста вро пољ ски 
(ка сни је Со лун ски), Пај си је (Лу лур гас) Гар ди ки он ски (по то њи Аме рич ки), 
Те о фил (Цир бас) Хри сти ја но пуљ ски (ка сни је Па тра ски), Ата на си је (По ста-
лас) Пла та мон ски (ка сни је Ла ри ски), Мак сим (Ва ли а на тос) Сед мо о стрв ски, 
Сте фан (Ци ку рас) Кар да мил ски (ка сни је Хи о ски), Пај си је (Фи ни ка ли о тис) 
Егин ски, Ге ра сим (Вра кас) Та лан тиј ски (ка сни је Те бан ски), Ата на си је (Ха ра-
лам би дис) Гре вен ски (ка сни је Ахарн ски) и Ју стин (Ку лу ту рос) Ма ра тон ски 
(ка сни је Еврип ски).

Не ко ли ко да на ка сни је, не дав но про ши ре ни ав ксен ти јев ски Си нод са-
стао се ка ко би по твр дио не ва жност ка ли стов ских по све ће ња и свр га ва ње 
Ка ли сто ва ца као „за ве ре ни ка, фрак ци о на ша, осни ва ча не за ко ни тог са бо ра 
и рас кол ни ка”. Чуд но је што је пре ма за пи сни ку од три на ест при сут них епи-
ско па са мо осам пот пи са ло са бор ску ен ци кли ку.842 Епи ско пи ко ји су би ли 
при сут ни, али очи глед но ни су пот пи са ли, би ли су Ге рон ти је, Ка ли ник, Сте-
фан, Пај си је Гар ди ки он ски и Пај си је Егин ски.843

Али нај чуд ни ји аспект овог ав ксен ти јев ског „кон тра у да ра” пред ста вља-
ла је из у зет на бр зи на са ко јом је из ве ден. Пре ма тврд ња ма са мих Ав ксен ти-
је ва ца, њи хо ва три нај ста ри ја ар хи је ре ја су у јед ном истом да ну (1/14. или 
14/27. фе бру а ра – ав ксен ти јев ски из во ри се ов де не сла жу): (под 1) са зна ли 
за ка ли стов ске хи ро то ни је, (под 2) са ста ли се ка ко би их осу ди ли и сврг ну ли 
Ка ли стов це, (под 3) са ста ви ли ли сту од де сет кан ди да та за епи ско пат, (под 
4) по зва ли де сет кан ди да та (је су ли сви они че ка ли у су сед ној со би?), (под 
5) до би ли до зво лу дво ји це пре о ста лих чла но ва Си но да, Пај си ја Еврип ског и 
Ака ки ја Ка над ског (ово ни је спо ме ну то у за пи сни ку, али епи скоп Ма ка ри је 
нас уве ра ва да је би ло та ко), и (под 6) по све ти ли их за епи ско пе. Дру ги из вор 

842 „I Phoni tis Orthodoxia s” (Гл ас   Пр авосла вљ а),  бр. 759, 2.  март  1979 . 
843 Још јед ан кур иоз итет з ап ис ника с а ово г  састанка  јесте  да  су неки епископ и  про менили  с во је 
титуле  са ли ст е  присутних, и д а су ен циклику  по тписали са другим титулама („Th e Stru ggle ag ai nst 
E cu men ism”, op.  cit ., pp. 105-109). 
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ка же да су дво ји ца но вих ар хи је ре ја (Ата на си је Ла ри ски и Сте фан Хи јо ски) 
би ли по све ће ни јед ног истог да на у раз ли чи тим цр ква ма од стра не раз ли чи-
тих ар хи је ре ја.844 Чак и епи скоп Ма ка ри је, ина че крај ње на кло њен Ав ксен ти ју, 
са го то во бри тан ском уз др жа но шћу при зна је „да је ар хи е пи скоп Ав ксен ти је 
де ло вао на по ма ло ис хи трен на чин...”845  

Та ко је ка ли стов ски пре врат пре ва зи ђен, ако је та ко не што би ло мо гу-
ће, ве ћим бро јем по све ће них епи ско па (10 на спрам 8), а нео че ки ва ност и 
не ка но нич ност још ве ћом нео че ки ва но шћу, не ка но нич но шћу и – из у зет ном 
бр зи ном ав ксен ти јев ског кон тра у да ра! Је ди но об ја шње ње ко је епи скоп Ма ка-
ри је мо же да пру жи за ову из у зет ну бр зи ну – „да су се ства ри од ви ја ле та ко 
не кон тро ли са но и нео че ки ва но” – де лу је у нај ма њу ру ку не у вер љи во. Мно го 
је ве ро ват ни је об ја шње ње да ав ксен ти јев ски кон тра у дар ни је пред ста вљао не-
кон тро ли са ну ре ак ци ју на пот пу но нео че ки ва ни до га ђај, не го бри жљи во пла-
ни ра ну ре ак ци ју на пред ви ђе ну си ту а ци ју: Ав ксен ти јев ци су уна пред зна ли 
за ка ли стов ски пре врат, те су сто га мо гли да уна пред ис пла ни ра ју соп стве ни 
кон тра у дар, и да га спро ве ду чим су чу ли за ка ли стов ска по све ће ња.

За пра во, по сто је не ке ин ди ци је да се Ав ксен ти је уоп ште ни је про ти вио 
ка ли стов ском пре вра ту, јер му је пру жао „од ре ше не ру ке”846 да по све ти љу-
де ко је је он же лео за ар хи је ре је, а за ко је је знао да их не ко ли ци на ње го вих 
епи ско па, бу ду ћих Ка ли сто ва ца, не ће при хва ти ти.

С дру ге стра не, је дан од но во по све ће них ар хи је ре ја ко је је по све тио 
Ка лист, Ка ли ник Два не сто о стрв ски, твр дио је да је чи тав овај ри зич ни по-
ду хват био ис пла ни ран од стра не јед ног но во по све ће ног ар хи је ре ја и ујед но 
ње го вог ду хов ног оца – ми тро по ли та Ки при ја на Фи лиј ског, без Ав ксен ти је-
вог зна ња.

Ми тро по лит Ка ли ник пи ше: „Ја сам био хит но по зван у Ати ну, и бу ду ћи 
пот пу но не у пу ћен у оно што се до га ђа, ве о ма сам се из не на дио ка да ми је 
мој ста рац, отац Ки при јан, ре као да се при пре мим за по све ће ње у епи ско пат 
то ком све ноћ ног бде ни ја ко је ће убр зо по че ти. На мо је пи та ње за што он сам 
(отац Ки при јан), или не ки дру ги је ро мо нах (по ме нуо сам не ко ли ко име на) 
не бу де по све ћен, чуо сам да су и отац Ки при јан и дру ги је ро мо на си ко је сам 
спо ме нуо, већ хи ро то ни са ни, и да је ар хи е пи скоп Ав ксен ти је био оба ве штен 
о хи ро то ни ја ма!”847

844 Епископ  Фотије Маратонск и,  „Ch ronic le  of the Schis m of 19 95  ( Woking, 2005), нео бјављен и 
 рукопис (Г)
845 Епи ско п  Ма карије,  o p.  cit.
846 Епи скоп Фотије, op. c it.
847  Me tr opolitan Callin icu s  of  Twelve  Island s, у: Bisho p  M ac arius,  op.  ci t. Кипријанов ци  и  даље тврде да 
је а рх иепископ Авксентиј е знао з а  по свећењ а и  да је дао благослов  з а  њих.
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Ме ђу тим, док су сви епи ско пи би ли у ол та ру и обла чи ли се, Ки при јан је 
јед но ме од њих ре као: „А сад, ка ко ће мо све ово да об ја сни мо ар хи е пи ско пу 
Ав ксен ти ју?” Ка ли ник је ово слу чај но чуо и схва тио да га је ње гов ду хов ни 
отац об ма нуо. Он је био уве рен да је Ки при јан ис пла ни рао чи та ву ствар и да 
је пре ва рио Ка ли ста и Ан то ни ја, убе див ши их ка ко је Ав ксен ти је дао сво је 
до пу ште ње.848

Као што из гле да ма ло ве ро ват но да је Ав ксен ти је дао до пу ште ње за хи-
ро то ни је (ов де се сла же мо са епи ско пом Ма ка ри јем), та ко је, из го ре на ве де-
них раз ло га, јед на ко ма ло ве ро ват но да Ав ксен ти је ни је знао шта се спре ма. 
Ве ро ват но су обе стра не и пре но што је до шло до раз два ја ња већ зна ле да 
кан ди да ти за епи ско пат јед не од њих не ће би ти при хва тљи ви дру гој. Та ко да 
су пре вра те за пра во при пре ма ле обе стра не.

Са так тич ке стра не, Ка лист и Ан то ни је су на пра ви ли озбиљ ну гре шку 
ка да су „пр ви по те гли” и из ве ли сво је хи ро то ни је. Јер њи хов по чет ни не ка-
нон ски чин, ма ка ко до бро био мо ти ви сан (чи шће ње Цр кве од ку ко ља ко ји 
је по се јао Ав ксен ти је), из ве ден је та ко да из гле да црн као ноћ, а бу ра ко ју је 
иза звао по кри ла је још др ски ји, не ка нон ски кон тра у дар Ав ксен ти је ва ца...

Ка ли стов ски си нод је та ко ђе по ку шао да се при бли жи РПЦЗ, али је био 
од би јен. Ре зо лу ци ја РПЦЗ од 11. ма ја 1980. об ја вљу је: „Ми тро по лит Ка лист, 
у прат њи епи ско па Ки при ја на, Ма те ја и Ка ли о пи ја, до пу то вао је да лич но 
при су ству је сед ни ци Ар хи је реј ског си но да. По здра ви ли су пр во је рар ха и 
чла но ве Си но да и из ве сти ли их о те шком уну тра шњем ста њу Цр кве Истин-
ских Пра во слав них Хри шћа на, ко је је по сле ди ца, ка жу, не при клад них ме ра 
пред у зе тих од стра не ар хи е пи ско па Ав ксен ти ја у ру ко во ђе њу жи во том 
Цр кве, што је до ве ло до пре ки да до брих од но са са Ру ском Пра во слав ном 
Цр квом из ван Ру си је. Као при мер на ве ли су не пра вил на ру ко по ло же ња, у 
по гле ду ко јих је ми тро по лит Ка лист мо лио за опро штај што је узео уче шћа 
у по све ће њу Јо ва на Ро хе за Епи ско па пор ту гал ског, об ја шњу ју ћи да је то 
учи нио на осно ву не тач них ин фор ма ци ја ко је ми је са оп штио ар хи е пи скоп 
Ав ксен ти је. Ар хи е пи скоп Ав ксен ти је, по ре чи ма ми тро по ли та Ка ли ста, ни-
је са мо про у зро ко вао пре кид у од но си ма са Ру ском Цр квом, не го је та ко ђе 
ши рио не ред у соп стве ној Цр кви, по др жа ва њем игу ма ни је ко ја је на пи са ла 
књи гу про тив све тог је рар ха Нек та ри ја Пен та пољ ског. Ка сни је је из вр шио 
не ко ли ко не по треб них по све ће ња, без до вољ не про ве ре кан ди да та. У до но-
ше њу сво јих од лу ка ар хи е пи скоп Ав ксен ти је је иг но ри сао све сво је епи ско пе, 
из у зев ми тро по ли та Ге рон ти ја. Вр ше ћи по све ће ње Јо ва на Ро хе, ар хи е пи скоп 
848 Е пи скоп Гр иго ри је  Денверск и, R e: Re (2): (paradosis) Kallistos Metropolitan of Korinthos,                  orthodox-
tradition@yahoogroups.com ,  31 /07/02.
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Ав ксен ти је је об ма њи вао (са слу жу ју ће је рар хе), го во ре ћи да је ар хи е пи скоп 
Ан то ни је Же нев ски не са мо дао Јо ва ну ка нон ски от пуст, не го ће чак и да 
узме уче шћа у ње го вом по све ће њу. По сле от кри ва ња пра вог ста ња ства ри, 
не ко ли ко чла но ва Си но да је пред ло жи ло, да се на пи ше пи смо обра зло же ња 
Ру ском Ар хи је реј ском Си но ду, али Ав ксен ти је ни је при стао на то.

Ар хи е пи скоп Ка лист сма тра да је очу ва ње од но са са Ру ском Пра во слав-
ном Цр квом из ван Ру си је ап со лут но су штин ско пи та ње. С об зи ром на то, 
он и епи скоп Ан то ни је Ме гар ски су од лу чи ли да се одво је од ар хи е пи ско па 
Ав ксен ти ја, па су по све ти ли осам епи ско па за упра вља ње Цр квом, по де лив-
ши је на епар хи је. Они мо ле за об но ву оп ште ња.

Ар хи е пи скоп Ав ксен ти је се са сво је стра не обра тио Ар хи је реј ском Си-
но ду у пи сму да ти ра ном на 12. април, оп ту жу ју ћи ар хи е пи ско па Ка ли ста и 
епи ско па Ан то ни ја Ме гар ског за ства ра ње рас ко ла.

РЕ ШЕ ЊЕ: Са љу ба вљу по шту ју ћи под виг сво је бра ће ко ја знат но стра да ју 
у Грч кој због сво је од бра не Истин ске Пра во слав не Ве ре, Ар хи је реј ски Си нод 
Ру ске Пра во слав не Цр кве из ван Ру си је је ду бо ко рас ту жен ве сти ма да ме ђу 
њи ма вла да ју по де ле. Исто вре ме ни апел ка ко ар хи е пи ско па Ав ксен ти ја, та ко 
и ар хи е пи ско па Ка ли ста упу ћен Ње го вом Бла жен ству ми тро по ли ту Фи ла ре-
ту све до чи о ду би ни раз ми мо и ла же ња ме ђу њи ма. Ру ски епи ско пи не ма ју 
над ле жност да де таљ но ис тра жу ју ло кал ни про блем у Грч кој, а још ма ње да 
при ма ју ме ђу соб не оп ту жбе (Гр ка). Сто га Ар хи је реј ски Си нод, као и ра ни је 
1976, од лу чу је да се уз др жа ва од свих од лу ка и ме ша ња у уну тра шње ства ри 
Грч ке Цр кве. Осим то га, за ра зум ну од лу ку у ко рист јед не или дру ге стра не 
би ло би по треб но де таљ но про у чи ти све оп ту жбе и окол но сти, за шта би био 
нео п хо дан над зор ник, што се Ар хи је реј ском Си но ду чи ни не прак тич ним. 
Још ма ње су ру ски епи ско пи у мо гућ но сти да ис тра же ис прав ност мно гих 
са да из вр ше них по све ће ња епи ско па.

Ипак, не ма сум ње да је не ко ли ко по све ће ња ко је је из вр шио ар хи е пи скоп 
Ав ксен ти је, на ро чи то у бли ској про шло сти, и ко ја су про у зро ко ва ла про ме-
ну у на шим ме ђу соб ним од но си ма, под ра зу ме ва ло озбиљ но кр ше ње ка но на 
Цр кве, што мо же да по слу жи као осно ва за цр кве но су ђе ње они ма ко ји су 
то из вр ши ли. Сум њу и по до зре ње иза зи ва ју на ро чи то по све ће ња епи ско па 
ко ја је он из вр шио без по тре бе и без епи ско па на чи јој су епар хиј ској те ри-
то ри ји она из вр ше на.

Ар хи је реј ски Си нод раз у ме за бри ну тост ми тро по ли та Ка ли ста и це ни 
ње го ву бри гу за очу ва ње оп ште ња са Ру ском Пра во слав ном Цр квом из ван 
Ру си је, као и ње го ву же љу да се ус по ста ви истин ски цр кве ни мир и ка нон ски 
ред у Грч кој. Без сум ње, ипак, та кав ред не ће би ти ус по ста вљен све док сви 
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епи ско пи по све ће ни под сум њи вим окол но сти ма не бу ду укло ње ни. Би ло 
би нај бо ље да се сви епи ско пи ко ји не под ле жу сум ња ма оку пе и по де ле 
епар хи је ме ђу со бом пре ма те ри то ри ји, а оста так епи ско па да се за до во љи 
пен зи о ни са њем.

Је ди но по сле укла ња ња свих епи ско па осум њи че них за ка нон ске пре-
сту пе мо же да бу де на пра вљен по че так за ис прав но ка нон ско ор га ни зо ва ње 
Истин ски Пра во слав не Цр кве у Грч кој, што ће да при ву че и сје ди ни све оне 
кли ри ке и мир ја не ко ји тра же нор ма лан ка нон ски ред.

Би ло ка ко би ло, не ма ју ћи над ле жно сти за Са бор ко ји би раз ре шио про-
бле ме ко ји су на ста ли у цр кве ном жи во ту у Грч кој, Ар хи је реј ски Си нод ће 
па жљи во да по сма тра све што се де ша ва, при но се ћи мо ли тве да Го спод по мог-
не на шој грч кој бра ћи да ус по ста ве ис прав ни ка нон ски по ре дак у цр кве ном 
жи во ту, што ће омо гу ћи ти об на вља ње нор мал них од но са са њи ма...”

Ми тро по ли ти Ака ки је и Хри зо стом ни су одо бри ли ни пре врат ни 
кон тра у дар, али су се по себ но оштри би ли пре ма Ав ксен ти је вим но вим по-
све ће њи ма. Та ко су пи са ли: „'Три је рар ха' (ар хи е пи скоп и ми тро по ли ти Пи-
реј ски и Фти о тиј ски) су че ти ри го ди не скан да ло зно при пре ма ли те рен да би 
ство ри ли по год не усло ве за по све ће ња... љу ди ко ји ни су по се до ва ли ду хов ни 
и мо рал ни ин те гри тет... Ви сте сврг ну ли си нод ске је рар хе са мо за то што су 
зах те ва ли да се по шту је мо рал ни и за ко ни ти по ре дак у упра вља њу Цр квом и 
да се очи сте ре до ви кли ра... По ка за ли сте не ве ро ват ну осве то љу би вост пре ма 
оним је рар си ма ко ји су пре ко ри ли ва ше не ис прав не по ступ ке... Без ика квог 
ис пи ти ва ња по све ти ли сте нео бра зо ва не, ста ре, не по крет не и дру ге ко ји су 
би ли сум њи че ни за мо рал не и дру ге пре сту пе, због ко јих су би ли и зва нич но 
оп ту же ни пред Све тим Си но дом... Ми сма тра мо да је ваш чин го ри од не ка-
нон ског чи на епи ско па Ан то ни ја и Ка ли ста...” Као што ће мо ка сни је ви де ти, 
ове ре чи су се ве ро ват но од но си ле на ро чи то на епи ско па Ев ти ми ја...

Упр кос овом ва тре ном пре ко ру, ав ксен ти јев ски Си нод је не ко ли ко пу-
та по ку шао да се при бли жи ми тро по ли ти ма Ака ки ју и Хри зо сто му, но ови 
по след њи су ула ги ва ња од би ли, ве ру ју ћи да њи хо ва за бри ну тост за ста ње у 
Цр кви ни је би ла озбиљ но при ва ће на. Ипак, 28. ја ну а ра 1980, дво ји ца ми тро-
по ли та су упу ти ла пи смо Ав ксен ти ју, под на сло вом „Пра ви пут ко ји во ди у 
про паст”, у ко ме пред ла жу да се РПЦЗ за мо ли да по сре ду је из ме ђу „Ка ли сто-
ва ца” и „Ав ксен ти је ва ца”. Из не ли су и дру ги пред лог, у слу ча ју да пр ви бу де 
од би јен: „да сви епи ско пи тре ба да аб ди ци ра ју. Сви ми од са да тре ба да жи-
ви мо сво је при ват не жи во те... А три је ро мо на ха, по зна та по сво ме мо рал ном 
жи во ту, по ште њу и ве ри, по мо гућ ству са Све те го ре, тре ба да бу де по све ће на 
за епи ско пе ка ко би упра вља ли Цр квом са оним ар хи је ре ји ма ко ји ни су узе ли 
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уче шћа у пре вра ту. У том сми слу све по де ле, лич ни су ко би и про тив-оп ту жбе 
би ће од ба че ни, и уз не ми ре ни вер ни истин ски пра во слав ни хри шћа ни би ће 
ује ди ње ни... Ми са ми, ра ди ко ри сти Цр кве и ду хов ног је дин ства па стве, пр ви 
ће мо усту пи ти на ша ме ста но вим ду хов ним пред вод ни ци ма и жи ве ти сво јим 
при ват ним жи во том. Мо ли мо да нас сви оста ли сле де...”849

За жа ље ње је што ни је дан од ових пред ло га ни је оства рен. Уме сто то га, 
3/16. сеп тем бра ав ксен ти јев ски Си нод је сврг нуо ми тро по ли та Хри зо сто ма 
да ње го ве ка те дре у Со лу ну, а 23. ок то бра уз ди гао је епи ско па Јев ти ми ја у 
чин ми тро по ли та ка ко би за у зео ње го во ме сто. Ме ђу тим, ве ћи на па стве у 
се вер ној Грч кој оста ла је вер на ми тро по ли ту Хри зо сто му; и 23. но вем бра 
де сет све ште ни ка од Ка те ри не до Ме сро пе и Си ди ро ка стро на на пу сти ло је 
Ав ксен ти јев це и при дру жи ло се ми тро по ли ту Хри зо сто му.850

Го ди не 1981. ав ксен ти јев ски Си нод је од лу чио да уки не ка зне ко је је 
од ре дио ми тро по ли ти ма Ака ки ју и Хри зо сто му. За тим их је сле де ће го ди не 
по но во ста вио под ка зну. По том се и сам Си нод по це пао, та ко да је је дан део 
остао са Ав ксен ти јем, док је дру ги сле дио вођ ство ми тро по ли та Ге рон ти ја 
Пи реј ског. Епи скоп Ма ка ри је, ко ји ина че, ка да су све дру ге по де ле у пи та њу, 
во ли да се за др жа ва на де та љи ма, пре ко ове пре ла зи ве о ма ужур ба но: „У ме-
ђу вре ме ну се по ја ви ла по де ла, са мо Бог зна из ко јих раз ло га. Он ју је до пу стио 
у ка нон ском (пре ма Ма ка ри ју: ав ксен ти јев ском) Све том Си но ду. Ми слим да 
ни је нео п ход но да да ље гу би мо вре ме око ове ма ле по де ле...”851

Ипак, ова „ма ла по де ла” по ве за на је са пи та њем ко је је по ста ло нео бич но 
ва жно – пи та њем за ко ни тог удру жи ва ња. Епи скоп Фо ти је пи ше: „У по чет ку, 
по сто ја ло је удру же ње 'За јед нич ки фонд Цр кве Истин ских Пра во слав них хри-
шћа на Грч ке', ко је је кон тро ли са ло око 25 цр ка ва. Оно је би ло под кон тро лом 
Ав ксен ти је ва ца и Ге рон ти је ва ца, ко ји су у пе ро ду од 1971. до 1976. го ди не 
ис кљу чи ли из упра ве че тво ри цу је ра ра ха – Ака ки ја, Ав ксен ти ја, Пе тра и 
Га ври ла – ко ји се ни су сла га ли са њи ма. Го ди не 1979, са пре вра том, Ав ксен ти-
јев ци-Ге рон ти јев ци су из 'За јед нич ког фон да' укло ни ли све оне ко ји су узе ли 
уче шћа у пре вра ту. Та ко су из упра ве 'За јед нич ког фон да' ис кљу че ни Ка лист 
Ко ринт ски, Ан то ни је Ме гар ски, Ки при јан Оро по ски, Мак сим Маг не зиј ски, 
Ка ли ник Ахај ски, Ме теј Иној ски, Гер ман Еол ски, Ка ли о пи је Пен та пољ ски, 
Ма ка ри је Кно со ски и Ка ли ник Два на е сто о стрв ски, ко ји су осно ва ли уста-
но ву 'Грч ка Цр ква Истин ских Пра во слав них Хри шћа на'. Тач ни је, они су се 

849 Митропол ити Ак ак иј е и Хризостом, у:  Bishop  M ac arius, op. cit.
850 B ishop Macari us, op . c it.
851 B is hop Macarius, op. cit.
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учла ни ли у већ по сто је ће удру же ње са та квим име ном, ко је је мно го го ди на 
ра ни је осно вао Ка ли о пи је.852

У ју ну 1983. је рар си Мак сим Маг не зиј ски (од са да Ди ми три јад ски) и Ка-
ли ник Два на е сто о стрв ски на пу сти ли су Ан то нио-Ка ли стов це и при дру жи ли 
се Ав ксен ти јев ци ма. При мље ни су кроз хи ро те си ју (чи ји је са др жај тре ба ло 
да бу де јед но став на мо ли тва за опро штај).853 Исто се ка сни је до го ди ло са Гер-
ма ном Еол ским. Ова тро ји ца би ли су ис кљу че ни из удру же ња „Грч ка Цр ква 
Истин ских Пра во слав них Хри шћа на”. Ав ксен ти јев ци-Ге рон ти јев ци ни су их 
при ми ли у „За јед нич ки фонд”. „Исте го ди не из био је су коб из ме ђу Ав ксен ти-
је ва ца и Ге рон ти је ва ца око кон тро ле над 'За јед нич ким фон дом'. Ге рон ти је је 
из тог су ко ба иза шао као по бед ник...”854

Ка ли стов ци су та ко ђе по че ли да се де ле око ста рог екли си о ло шког пи-
та ња да ли но во ка лен дар ци има ју Све те Тај не или не. Као што смо ви де ли, 
го ди не 1983. тро ји ца ми тро по ли та – Мак сим, Гер ман и Ка ли ник Два на е сто-
о стрв ски при дру жи ли су се Ав ксен ти ју. Го ди не 1984. че тво ри ца оста лих ми-
тро по ли та – Ан то ни је, Ка ли ник Ахај ски, Ма теј и Ка ли о пи је – при дру жи ли 
су се Ге рон ти јев ци ма.

Исто вре ме но, ми тро по лит Ки при јан је да вао при че шће но во ка лен дар-
ци ма, на осно ву то га што но во ка лен дар ска цр ква „још увек ни је би ла осу ђе-
на”855 и сто га је ста ро ка лен дар ци ма још увек „Мај ка Цр ква”. Ово је раз о ча-
ра ло ми тро по ли та Ка ли ста ко ји се од у век др жао зва нич ног ста ва Истин ски 
Пра во слав не Цр кве Грч ке из 1935. го ди не, по ко ме но во ка лен дар ци не ма ју 
Све те Тај не. За то се по ву као у свој ма на стир, где је умро у изо ла ци ји 1986. 
го ди не...

У ју ну 1984, Ав ксен ти је је по све тио дру гог пор ту гал ског епи ско па, Ја ко-
ва, без зна ња де ла сво га Си но да. „Ав ксен ти је је обе ћао сво ме све штен ству 
да ће их по зва ти и да ће са слу ша ти њи хо во ми шље ње пре би ло ка квог но вог 
епи скоп ског по све ће ња. Сто га, да би из вео ово по све ће ње, он је са звао њих 
не ко ли ци ну (оне ко је је хтео), и ре шио, упр кос осно ва ним при го во ри ма 
дво ји це или тро ји це кли ри ка, да је ро мо нах Ја ков тре ба да бу де иза бран за 
по моћ ни ка епи ско пу Га ври лу Ли са бон ском”.856

Као да му ово од сту па ње од ка но на ни је би ло до вољ но, Ав ксен ти је је 
при сту пио дру гом. „Ав ксен ти је и Га ври ло су за јед но обе ћа ли пред Бо гом и 

852 Године 19 61 , пре ма  е пи скопу  Ма карију,  o p.  cit.
853 „Ово с ам чуо  од  двојице а рхијере ја  Максима и Калини ка  лично” (епископ  Фотије ).
854 Епи ск оп Фотије, op. cit.
855 Податак из  „Th  e Strg gl e aga ins t  Ecu menism”,  op.  cit ., pp. 111- 112 . Пос ледњих г одина кипр иј ановска 
 пра к са  изгледа да ј е пост ал а не што стр ожа . 
856 Orthodox  Khr istianikos Agon (Борба прав ос лавних х риш ћ ан а), бр. 3, но вембар  1 985,  стр. 4  (Г ).
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пред при сут ним све штен ством, да ће Ја ков оста ти са мо Га ври лов по моћ ник 
(тј. ви кар ни епи скоп), те да не ће мо ћи да пред у зи ма по све ће ња но вих ар хи-
је ре ја са Га ври лом. Ипак, у ок то бру 1984. го ди не ми смо са за пре па шће њем 
са зна ли да су дво ји ца пор ту гал ских 'епи ско па' хи ро то ни са ли још јед ног пор-
ту гал ског епи ско па и дво ји цу Ита ли ја на, са Ав ксен ти је вим бла го сло вом, уз 
ње го ве мо ли тве”857, и уз уче шће ми тро по ли та Ге ра си ма, Мак си ма, Гер ма на и 
Ата на си ја Ла ри ског. Ис по ста ви ло се да је је дан од но вих ар хи је ре ја, Ита ли јан 
Га ври ло Акви леј ски, ва тре ни при ста ли ца, ако не и обо жа ва лац, фа ши стич ког 
дик та то ра Му со ли ни ја!858

Шта ви ше, Ав ксен ти је је, де лу ју ћи ово га пу та пот пу но са мо стал но, дао 
тој но вој гру пи „То мос о ауто но ми ји!”859 

Го ди не 1987. ова но ва „ауто ном на” цр ква се по це па ла, ка да је ми тро по-
лит Евло ги је Ми лан ски860, ина че ма сон, био при мљен у Пољ ску Пра во слав ну 
цр кву. 

857 Orthodox  Khr istianikos Agon (Борба правосла вн их  хриш ћа на), бр . 3, н овембар 19 85, с тр. 4 (Г).
858 „ Пре неколико месеци , грчки  ст удент из  Р има  послао  н ам  је пи смо... са ос ам   страна из и зврсн ог  
ит алијанск ог  часописа  ' Oggi'  од  9.  јануара  19 85, кој и  из вештав а  о  је дноме од  дв ојице ит алијанск их 
 епископа, Г ригор иј у ( Баколини ју)  Аквил ејс ком,  ко ји  је посвећ ен од  ст ра не верол омно г  'епис копа'  Г ав-
рила Лисаб онског . Т реба п ри мет ити да Авк се нти је није  заб ор авио  да изатка  похвал у порт уг алским  
и итали јанск им  е пи скопи ма  ка ко би у мир ио  с воје клир ике, ко ји  с у  били узн емирени  из нена дним 
'п осв ећењима'  евр оп ских а рхијереја  И ст инских Пра во сла вних Хр иш ћа на. 
У ин тервујуу који је  Гр игори је  дао ит ал иј ан ском часопису , он каже да  ј е  са 1 4 год ина напу ст ио кат-
олицизам, д а  би постао ч лан Методист ичке  цр кв е у Боло њи. Постао  је п рот естант ,  обрати о је и  с вој е 
роди те ље, а затим  се,  мало кас ни је,  по ново вр ат ио папи стима.  Год ине  1933. п рид ружио  се  Бенедиктин-
ском монаш ко м ре ду у Ва лом броси, у Фиренци.  Го дине 1940 .  пос тао је  папистички  ' св еш теник',  а 1944 . 
придруж ио  се фаш ист има. У поз на о је Мус олинија  и поста о  један од  ње го ви х нај бл ижих сарадник а.  
С тр ашан  ути сак остав ила је Григор иј ев а исп овест  да он  Му солин ија пош тује к ао  Б ог а  и да ј е Мусо-
ли ни  сада њег ов  духовн и вођа! ! После Мусоли ниј еве смрти Гри гор ије се придружи о Р уској Цр кви , а 
22. септ ембра  19 84. 'по св ећен' је  за   'е пископа' Аквилејско г о д стране Гаврила (Orthodox K hr istianik os 
 A go n, No. 3, Nov ember  19 85,  p. 4 (Г )).   
859 Orthodox  Khr istianikos Agon (Бор ба  православних хришћана),  бр . 3, новемба р 1985, ст р.  
3 ; фебру ар  1987,  стр.  8 ( Г) . Изгл еда да ј е  „Томос о аут оном иј и” по тписао  с амо Ав кс ентије ,  к ој и је 
напи сао: „Ја , Авкс ентије  П рв и, Божиј ом  м илошћ у Арх ие пи ск оп Атин ски  и целе  Грчке,  делујући у  
границам а наше тери то рије у Западној Е вр опи  (кој у с ам  о формио  7 .  јуна 19 78 ) одлуч ио  сам да  дам 
допушт ење митропол ит у Португал а, Шпан ије и  З ападне  Е вр оп е да управ ља  сам, имајући  ка о  св оје 
г лавно  се ди ште Богочу вани град Лиса бон.. . О ва  митроп ол ија биће потчиње на ИПХ  Гр чке...  P.S . Горњи  
митро по лит  обаве зан  је да  с а  сво јим вик ар ним еп ископо м  лично присуст вује сас танку Арх иј ер ејског 
 Синода  с ва ког октобра”.  
860 Stavros Markou, „(paradosis) Milan Freemasons”,
              orthodox-tradition@yahoogroups.com,  05/09/01, http://www. geociti es. co m /Pa ris/8 91 9/ html/or tho /paras-
yn .htm.
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Ује ди ње ње 1985. го ди не и афе ра Ца кос
У то вре ме Цр ква се та ко бр зо дез ин те гри са ла, и са та ко очи глед ним 

стра шним по сле ди ца ма за све вер не, да су ав ксен ти јев ски и ге рон ти јев ски 
Си но ди (ко ји су са да укљу чи ва ли и ве ћи ну чла но ва бив шег ка ли стов ског 
Си но да) ре ши ли да пре ва зи ђу ме ђу соб не раз ли ке и да се ује ди не. Та ко су се 
4/17. ја ну а ра 1985. са ста ли и од лу чи ли: (1) да при зна ју хи ро то ни је из 1979. 
на обе стра не, (2) да уки ну ка зне ко је су из ре кли јед ни дру ги ма, и (3) да пре-
ста ну са ме ђу соб ним оп ту жба ма.

Сје ди ње ни Си нод са сто јао се од 17 ар хи је ре ја: ар хи е пи скоп Ав ксен ти је 
и ми тро по ли ти Ге рон ти је Пи реј ски, Ка ли ник Фти от ски, Ан то ни је Ме гар ски, 
Мак сим Ди ми три јад ски, Ка ли ник Ко ринт ски, Ма теј Ино ски, Гер ман Етол ски, 
Ка ли о пи је Пен та пољ ски, Ка ли ник Два на е сто о стрв ски, Јеф ти ми је Со лун ски, 
Ата на си је ла ри ски, Сте фан Хи о ски, Мак сим Ке фа ло ниј ски, Ата на си је Ахар-
на ски, Ге ра сим Те бан ски и Ју стин Еврип ски.861 

Тре ба при ме ти ти да су из вор ни „по бу ње ни ци” про тив ав ксен ти јев ског 
Си но да, ми тро по ли ти Ака ки је, Хри зо стом, Га ври ло и Пе тар, и да ље окле ва-
ли да се при кљу че овом но вом са ве зу, пла ше ћи се ола ког пре ла же ња пре ко 
пре сту па и ње го ве бр зе по нов не дез ин те гра ци је. Уско ро ће се по ка за ти да 
су би ли у пра ву...

Још чуд ни је је што чак и епи скоп Ма ка ри је кри ти ку је уни ју ре чи ма: „Не-
мер љи ва ту га об у зи ма мо је ср це”. За што? За то што је при зна ње по све ће ња 
на обе стра не зна чи ло да ма ла гру па бив ших ка ли стов ских ар хи је ре ја, ко ју је 
он оп ту жи вао за оно што се ка сни је до га ђа ло – на ро чи то Ка ли ник Ахај ски и 
Ка ли о пи је Пен та пољ ски, ко ји за раз ли ку од оста лих по ка ја них ка ли стов ских 
ар хи је ре ја ни су при ми ли хи ро те си ју од Ав ксен ти ја – ни је мо ра ла да се по ка је 
због рас ко ла и да при ми хи ро те си ју.

Али епи скоп Ма ка ри је ис пу шта из ви да да, ако је Ав ксен ти је, ка ко он 
ве ру је, био у осно ви не вин, и ако су сви они ко ји су пре ки ну ли оп ште ње са 
њим по ста ли рас кол ни ци, он да је гру па ге рон ти јев ских ар хи је ре ја, ко јој је он 
при па дао (и при па да) – Ка ли ник Фти от ски и Јев ти ми је Со лун ски – та ко ђе 
по ста ла рас кол нич ка ка да су се одво ји ли од Ав ксен ти ја и та ко ђе је тре ба ло 
да при ме хи ро те си је. За пра во, мо гло би се до ка зи ва ти да је у ме ри у ко јој су 
се Ге рон ти јев ци одво ји ли од Ав ксен ти је ва ца због кон тро ле над од ре ђе ним 
цр кве ним згра да ма – дру гим ре чи ма због не ча сног до бит ка (1. Пет. 5,2) 
– њи хо ва мо ти ва ци ја би ла је го ра од ка ли стов ске и да они за слу жу ју мно го 

861 „ Enkykl ios ”m Ekklesiastiki Paradosis (Црквено пред ање), Jan ua ry -February  1 98 5, No. 2 0,  pp . 262-
 263 (Г) . 
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озбиљ ни ју ка зну. Сто га, ка ко ка же ен гле ска по сло ви ца: „Они ко ји жи ве у 
ста кле ним ку ћа ма, не би тре ба ло да се га ђа ју ка ме њем”

По ми шље њу ауто ра ових ре до ва, ипак, све стра не – Ка ли стов ци, Ав-
ксен ти јев ци и Ге рон ти јев ци – би ле су на раз ли чи те на чи не кри ве у раз ли чи-
том сте пе ну кри ве, те је за то њи хо во ује ди ње ње би ло мо гу ће без ли це мер ја 
је ди но на ба зи ме ђу соб ног пра шта ња по гре ша ка, при зна ва ња је рар хи ја и 
уки да ња свих ме ђу соб них ка зни. Или ако је, ка ко твр ди епи скоп Ма ка ри је, 
то би ло ка нон ски не мо гу ће, он да је је ди ни из лаз био да се свих 17 ар хи је ре ја 
пен зи о ни ше...

У сва ком слу ча ју, ује ди ње ње је про па ло ка да се ис по ста ви ло да је Ав ксен-
ти је тај но по све тио До ро те ја Ца ко са, бив шег но во ка лен дар ског све ште ни ка 
ко га су но во ка лен дар ци сврг ну ли 1968. го ди не због пе де ра сти је. У ју лу 1985. 
Ца кос је све ште ни ци ма по чео да по ка зу је гра ма ту о хи ро то ни ји ка ко би 
до ка зао да је по све ћен за „Ми тро по ли та Спар те и це лог Пе ло по не за”. Све-
штен ство су уз не ми ри ли пот пи си ар хи е пи ско па Ав ксен ти ја и ми тро по ли та 
Ге ра си ма Те бан ског на овом до ку мен ту. Ца кос је твр дио да је био по све ћен 
од стра не ми тро по ли та Ге ра си ма Те бан ског и Мак си ма Ке фа ло ниј ског, по 
на ред би ар хи е пи ско па Ав ксен ти ја; али од био је да по ка же ког да ту ма је по-
све ће ње оба вље но (та ко што је ру ком по крио од го ва ра ју ћи део у гра ма ти о 
хи ро то ни ји).

Ше стог/де вет на е стог ју ла 1985. го ди не пред мет је раз мо трен на за се да њу 
Све тог Си но да. Тро ји ца ми тро по ли та ко ји су у ово би ли уме ша ни, по ри ца ли 
су да је хи ро то ни ја уоп ште оба вље на. Ав ксен ти је је до пу стио мо гућ ност да 
је ње гов пот пис аутен ти чан, јер је по не кад пот пи си вао блан ко гра ма те о хи-
ро то ни ји ко је би би ле по пу ње не ка сни је. Но, он је по ри цао – и увек по ри че 
– да је знао би ло шта у ве зи са Ца ко со вим по све ће њем. Ипак, од мах на кон 
овог са стан ка Си но да, Ге ра сим Те бан ски је при знао да је по све ће ња би ло, 
баш као што је твр дио Ца кос, и то је пи сме но при знао у при су ству осам 
дру гих ар хи је ре ја. 

Отац Ва си ли је из ма на сти ра Све тог Пре о бра же ња у Бо сто ну по ку шао је 
да ума њи зна чај овог при зна ња, ис ти чу ћи да је Ге ра сим два пу та ис по ве дио 
да је уче ство вао у хи ро то ни ји, и да је то два пу та по ре као (У свом по след њем 
ис ка зу пред грч ким су дом, у ја ну а ру 1986, он је под за кле твом по твр дио да 
је по све ће ње оба вље но 5. ју ла 1985). Ме ђу тим, Ге ра сим и дру ги све до ци ни-
су се сла га ли у ве зи са да ту мом овог до га ђа ја. Отац Ва си ли је пи та: „Ка ква 
је вред ност ис ка за да тих од стра не ла жних све до ка, ко ји се не сла жу ме ђу 
со бом и про тив ре че јед ни дру ги ма?.. Од свих ових пи сме них ис ка за, ко ји је 
исти нит? Ка да је хи ро то ни ја оба вље на? 1983? 1984? 1985? При зна је мо да не 
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ви ди мо ни ка кав из лаз. У сва ком слу ча ју, из гле да да је ко ми си ја за ис тра гу 
'ве ро ват но' на и ла зи ла на исте по те шко ће”.862

У Бо стон ском ма на сти ру се пи та ју: „Ка ква је вред ност ис ка за да тих од 
стра не ла жних све до ка, ко ји се не сла жу ме ђу со бом и про тив ре че јед ни дру-
ги ма?”863 Ни је ли за кри ми нал ца ухва ће ног на де лу ка рак те ри стич но да ла же, 
па да он да ме ња свој ис каз ка да бу де ухва ћен у ла жи? У сва ком слу ча ју, за што 
би Ге ра сим уоп ште при зна вао зло чин да је био не вин? Осим то га, би ло је и 
дру гих оче ви да ца чи ја су све до че ња по твр ђи ва ла Ге ра си мо ву кри ви цу, као 
на при мер чтец Пе ри кле Ца ки рис.

Као ре зул тат ис тра ге, ко ми си ја је до шла до сле де ћих за кљу ча ка, са ко ји-
ма мо ра да се сло жи сва ки не при стра сни по сма трач: (а) хи ро то ни ја До ро те ја 
Ца ко са је оба вље на ру ка ма ми тро по ли та Мак си ма и Ге ра си ма, и по на ред би 
ар хи е пи ско па Ав ксен ти ја; (б) да тум је ве ро ват но био по сле Вас кр са 1985. (овај 
за кљу чак по твр ђу је и Ге ра си мов по след њи пи сме ни ис каз); и (в) уче сни ци 
у до га ђа ју, по што су се Ав ксен ти ју за кле ли да ће ствар др жа ти у тај но сти, 
ла га ли су Све том Си но ду и из са свим очи глед них раз ло га по ку ша ли су да 
при кри ју да тум до га ђа ја. 

Отац Ва си ли је твр ди да су се дам на е сто ри ца ар хи је ре ја на пра ви ли рас-
кол та ко што су сврг ну ли ар хи е пи ско па Ав ксен ти ја пре но што је ко ми си ја 
за вр ши ла са ра дом. Сто га, ка же он, чак и ако је хи ро то ни је би ло, кри вац ни је 
Ав ксен ти је, не го они ко ји га оп ту жу ју!

Ово је са свим су прот но од исти не! Су шти на је да је у сеп тем бру – док је 
ис тра жна ко ми си ја још ра ди ла и ис пи ти ва ла све до ке (ко ли ко је мо гла, по што 
су Ав ксен ти је и Мак сим у пот пу но сти од би ја ли да са ра ђу ју) – гру па про ав-
ксен ти јев ских ар хи је ре ја ре ши ла да из ја ви да је афе ра Ца кос „за кљу че на” и 
да је „сва ки по ку шај ње ног пре и спи ти ва ња ан ти ка нон ски и на пад на Цр кву”. 
Они су та ко ђе из ја ви ли да је по зив ми тро по ли ти ма да да ју све до че ња пред 
ис тра жном ко ми си јом сле де ћег да на „не ка нон ски”, „рас кол нич ки” и „су про-
тан во љи Све тог Си но да” – иако је ис тра жну ко ми си ју пре са мо два ме се ца 
осно вао упра во Све ти Си нод! 

За ни мљи во је да се по гле да ко ји су ар хи је ре ји пот пи са ли овај за па њу ју-
ћи по ку шај да се ућут ка рад ис тра жне ко ми си је: ве ро лом ни и Му со ли ни јем 
оду ше вље ни Пор ту гал ци и Ита ли ја ни Га ври ло, Ја ков, Евло ги је, Те о дор и 
Гри го ри је, ко ји чак ни су би ли ни чла но ви Све тог Си но да; Ав ксен ти је, Ата-
на си је, Мак сим и Гер ман ко ји су уче ство ва ли у не ка нон ским хи ро то ни ја ма 

862  „И звод и з О дгово ра  о ца  Васил ија из  м ан астир а  св ето г Преобра жења епис коп у  Кијусис ов е 
 групе ,  Калиник у  Додеканијском у вези са 'по свећење м' Дорот еј а Цакоса” (рукопис), стр. 1-2. 
863 Th e S tru gg l e a gains t  Ec umenism , o p. cit .,  p. 121, фу с  нота. 
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Пор ту га ла ца и Ита ли ја на и (у слу ча ју Ав ксен ти ја и Мак си ма) у Ца ко со вој 
хи ро то ни ји; и Аме ри кан ци Пај си је и Ви кен ти је, ко ји су са Ав ксен ти јем би ли 
бли ско по ве за ни по чет ком осам де се тих (на при мер, у слу ча ју ује ди ње ња Ав-
ксен ти је ва ца и Сло бод не Срп ске цр кве у Аме ри ци и Ка на ди 1982. го ди на), 
а ка сни је су се при дру жи ли но во ка лен дар ци ма.

Дру гим ре чи ма, тро ји ца епи ско па ко ји су са да по ку ша ва ли да за у ста ве 
рад ис тра жне ко ми си је пред ста вља ли су у су шти ни исту ону гру пу ар хи је ре ја 
ко ја је би ла по ве за на са Ав ксен ти јем пре ује ди ње ња из ја ну а ра 1985, и ко ја је 
про у зро ко ва ла то ли ко ште те Цр кви пре тог да ту ма.

Упр кос овој про во ка ци ји, епи ско пи чла но ви ко ми си је стр пљи во су на ста-
ви ли са ра дом. Три пу та су по зи ва ли Ав ксен ти ја да се по ја ви пред Си но дом, 
али он је то од би јао. За тим је Ав ксен ти је, пред о се ћа ју ћи да ће би ти об ја вље но 
свр га ва ње, фор ми рао је дан „кон тра-Си нод” и по звао пред сед ни ка Си нод ског 
су да, ми тро по ли та Ге рон ти ја да се по ја ви пред пе то чла ним псев до-Си но дом 
и од го во ри на ла жну оп ту жбу да је 1981. го ди не вен чао две осо бе истог по ла! 
Ге рон ти је је увер љи во од био ту оп ту жбу (ко ја ка сни је, ко ли ко нам је по зна то, 
ни кад ви ше ни је би ла из не та). Ко нач но, 22. ок то бра, Ав ксен ти је, Мак сим, Ге-
ра сим, Ата на си је и Гер ман би ли су сврг ну ти због „по све ће ња” Ца ко са, због 
об ма њи ва ња Си но да и ства ра ња рас ко ла.864

Чак и епи скоп Ма ка ри је до пу шта да Ав ксен ти је ви по ступ ци у овом пе ри-
о ду не ма ју оправ да ње, али као и обич но би ра да се не упу шта у де та ље ко ји 
му очи глед но пра ве те шко ће, не го са мо ка же да су Ав ксен ти је и епи ско пи 
ко ји су му још оста ли ло јал ни „пред у зе ли се ри ју ис хи тре них и не ка нон ских 
свр га ва ња мно гих на ших је ра ра ха”.865 

Раз лог због ко га је он та ко уз др жан је тај што је је дан од сврг ну тих је ра-
ра ха био Ма ка ри јев са рад ник, ми тро по лит Јев ти ми је Со лун ски, ко га је Ав-
ксен ти је оп ту жио да се за ла гао за су ђе ње ње му и ње го во сме њи ва ње, ка ко би 
из бе гао ис тра гу ве за ну за оп ту жбе мо рал не при ро де про тив са мо га се бе: „у 
тре нут ку ка да је из дат на лог за спро во ђе ње суд ске ис тра ге у ци љу ра све тља-
ва ња оп ту жби мо рал не при ро де про тив ми тро по ли та Јев ти ми ја Ор фа но са, 
они су се окре ну ли про тив нас и нео вла шће но по кре ну ли ис тра гу, да ви де 
је смо ли за и ста име но ва ли и по све ти ли ар хи ман дри та До ро те ја Ца ко са за 
Ми тро по ли та Па тра ског...” Ав ксен ти је је сврг нуо Јев ти ми ја 31. ок то бра 1985. 

864  Ekklesiastiki Paradosis (Црквено пре да ње), 20, јан уа р-фебруар 19 85, стр. 2 61 -2 63 ; „Eis tas E pa lxe-
is!” („На бедеме!”),  I P honi t is  Orthodoxias (Глас Правос ла вљ а), бр.  802 - 80 3, новембар-д ецемба р  1985 , 
стр.  1-3 3; Orth odo xos Khristianikos Ag on  (Борба православних хришћа на), но ве мб ар 1985, стр. 3, феб-
руар 1987,  с тр .  8 (Г).
865 Епи ск оп  Макарије, op. cit.
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(од лу ка бр. 2137/18) због „фрак ци о на штва, за ве ре и по бу не”. Та ко ђе сврг нут 
је и ње гов ста рац, Ја ков Па па де лис „на осно ву оп ту жби за мо рал не пре сту пе 
ко је су про тив ње га из не ли све то гор ци”.866 

Упр кос то ме епи скоп Ма ка ри је оштро од би ја ва лид ност Ав ксен ти је вог 
свр га ва ња од стра не – из ме ђу оста лих – Ге рон ти ја, Ка ли ни ка и Јев ти ми ја!

Не што ка сни је, 1997. го ди не, ње гов Си нод (ко ме је та да био на че лу 
Ка ли ник Фти о тиј ски, а са да, 2005, сам Ма ка ри је) об ја вио је  да су „сва ђе из 
1985. го ди не, из ме ђу бла же но упо ко је них је ра ра ха Ав ксен ти ја и Ге рон ти ја, 
из би ле на осно ву спле та ка тре ће стра не и... да су пре су де обо ји це не ка нон-
ске и не ва же ће... Ра зу мљи во је да ми при зна је мо и та ко ђе бла го си ља мо све 
слу жбе и дру ге све ште не цр кве не рад ње го ре по ме ну тих ар хи е пи ско па и 
ми тро по ли та, из у зев ру ко по ло же ња ко ја су они из ве ли од 1985. до да нас, за 
ко ја за др жа ва мо пра во да их ис пи та мо на зах тев ру ко по ло же них”.867

Ипак, то не ма сми сла. Ако је, ка ко епи скоп Ма ка ри је стал но твр ди, 
Ав ксен ти је био по след њи истин ски ар хи е пи скоп Истин ских Пра во слав них 
Хри шћа на (пре ње га са мог), ако је остао у исти ни то ком бур ног пе ри о да 
1979-1985. и ако је ње го во свр га ва ње 1985 го ди не би ло не ка нон ско, он да 
(Ма ка ри је) осу ђу је се бе и сво ју пар ти ју по нај ма ње три осно ва: (1) због пре-
ки да оп ште ња са Ав ксен ти јем го ди не 1983, (2) због не за ко ни тог свр га ва ња 
Ав ксен ти ја у ве зи са Ца ко со вим по све ће њем, и (3) због оста ја ња у оп ште њу 
са Јев ти ми јем на кон што је Ав ксен ти је сврг нуо ње га и ње го вог стар ца. Али 
Ма ка ри је же ли да осло бо ди од го вор но сти обе стра не – и Ав ксен ти ја (ма да 
је при знао да су ње го ви по те зи 1985. би ли по гре шни) и се бе и сво ју стру ју 
– та ко што ће сву кри ви цу сва ли ти на та јан стве ну „за ве ру тре ће стра не”.

Да се са да вра ти мо на од бра ну Ав ксен ти ја ко ју из но си отац Ва си ли је. 
Он по ку ша ва да до ка же, по ла зе ћи од де ла све тих Ота ца и исто ри је Цр кве, 
ка ко за пра во слав не хри шћа не ни је до пу сти во да пре ки ну оп ште ње са сво-
јом за ко ни том цр кве ном вла шћу уко ли ко она не ма је ре тич ко уче ње, чак ни 
у слу ча ју ако је та власт по чи ни ла фла грант не пре сту пе. То је исти на – све 
док по сто ји мо гућ ност из во ђе ња за блу де лог ар хи е пи ско па на суд. Али отац 
Ва си ли је из гле да од би ја мо гућ ност да ми тро по ли ти мо гу да из ве ду сво га ар-
хи е пи ско па на суд због би ло ко је дру ге оп ту жбе, осим због је ре си.

Ту он гре ши. У исто ри ји Цр кве по сто је мно ги слу ча је ви ка да су у скла ду 
са све тим ка но ни ма ар хи е пи ско пи би ли свр га ва ни од стра не њи хо вих ко ле га 
епи ско па због дру гих пре сту па осим је ре си. Да то ни је та ко, он да би ар хи е-

866 I Phoni tis Orthodoxias (Гл ас  Православља),  б р. 921, март-апр ил 2003, п. 15  (Г ). 
867 Про то ко л бр. 7 3,  одлука од 1/14. априла 1997, у:  Or thodoxon Pater ikon  Sa lpi sma, ма рт -а прил 1 997  
( Г).
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пи скоп ко ји ни је об ја вио је рес мо гао да по чи ни уби ство или пре љу бу, и да 
оста не пр во је рарх Цр кве, што је већ по ла пу та до па пи зма...  

Но ви хри зо сто мов ски („фло рин ски”) ар хи е пи скоп
У но вем бру 1985. ми тро по лит Ге рон ти је је до шао код ми тро по ли та Хри-

зо сто ма и по звао га да се при дру жи Си но ду, очи шће ном од Ав ксен ти ја и 
ње го вих при ста ли ца. Хри зо стом је при стао, за хва лив ши се Ге рон ти ју „за то 
што при зна је оправ да ност на шег (че тво ри це ар хи је ре ја) пре ки да оп ште ња 
са Си но дом”, али је ин си сти рао на ис пу ње њу два усло ва пре но што би им 
се при дру жио: „укла ња ње епи ско па Јев ти ми ја из мо је епар хи је” и до би ја ње 
пи сме ног ми шље ња шко ло ва них бо го сло ва о то ме ко ја би „ико но ми ја” (ко ји 
сте пен снис хо ђе ња) мо гла да бу де при ме ње на у по гле ду ра ни јих ка нон ски 
спор них пи та ња ко ја још увек ни су би ла ре ше на. Ово је би ло нео п ход но „за то 
што је на ша Све ште на Бор ба до спе ла у крај ње без из ла зну си ту а ци ју...”

За тра же на су ми шље ња ше сто ри це бо го сло ва (три све ште ни ка и три све-
тов ња ка). Они су за кљу чи ли да че тво ри ца ар хи је ре ја – Ака ки је, Хри зо стом, 
Га ври ло и Пе тар – мо гу да се при дру же Си но ду ко ји пред во ди Ге рон ти је, са мо 
ако бу ду ис пу ње ни од ре ђе ни усло ви. Је дан од њих био је за то да но ви пред-
сед ник Си но да не тре ба да бу де би ло ко ји ар хи је реј уме шан у ка ли стов ски 
пре врат или ав ксен ти јев ски кон тра у дар 1979. го ди не. Ово је био пот пу но 
ра зу мљив раз лог, по што су сви уче сни ци у пре вра ту и кон тра у да ру  из 1979, 
а да и не спо ми ње мо ге рон ти јев ски рас кол из 1983, ука ља ли сво је ре пу та ци је, 
па ви ше ни су има ли до вољ но ауто ри те та да ује ди не Цр кву. Но ви ар хи е пи скоп 
мо гао је до ћи са мо из ре до ва че тво ри це ар хи је ре ја – Ака ки ја, Хри зо сто ма, 
Га ври ла и Пе тра – ко ји ни су уче ство ва ли у овим до га ђа ји ма, али ко ји су ис ти-
ца ли по тре бу за чи шће њем Цр кве од ку ко ља по се ја ног од стра не Ав ксен ти ја. 
Ово га пу та, сви су при хва ти ли да је то нео п ход но.

Од ове че тво ри це ар хи је ре ја, ми тро по лит Пе тар, као онај ко ји жи ви у 
Аме ри ци и као онај ко је од ба цио ен ци кли ку из 1974, на рав но ни је мо гао 
да бу де кан ди дат. А он се пр ви при дру жио Си но ду. Сто га се мо ра при зна ти 
да је он пред ста вљао још је дан про блем за но вог ар хи е пи ско па, ма ко он 
мо гао да бу де, јер је пред њим ста јао за да так да Пе тар при хва ти ен ци кли ку 
из 1974...868

868 У  п ролеће 1 985. у  своме мана ст иру у Пајанији,  м итроп оли т Акакије ј е рекао писц у о ви х редо-
ва да је  био дубо ко  несрећан  зб ог тога шт о  је мит ро по лит  Пе та р у својој  Аст о ри јској  е пархији  дао  
причешће новокалендарцима. 
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Ко нач но, у ја ну а ру 1986. ми тро по лит Хри зо стом се при дру жио Си но ду 
и иза бран је за ар хи е пи ско па са де сет пре ма шест гла со ва. Под се ти мо се да 
је Хри зо стом био иза бран као дру ги кан ди дат за епи ско пат (по сле Ака ки ја 
Па па са) још на Са бо ру у апри лу 1957. го ди не.869 Да кле по сто ја ла је из ве сна 
исто риј ска прав да у то ме што је са да, не ких три де сет го ди на ка сни је, иза бран 
за ар хи е пи ско па. 

Ме ђу тим, епи скоп Ма ка ри је пи ше: „Са вест ме је при мо ра ла да осу дим 
из бор Хри зо сто ма као пот пу но не ка нон ски, за то што је, пр во и пре све га, 
пред ста вљао ре зул тат не ка нон ског свр га ва ња ар хи е пи ско па Ав ксен ти ја, 
чи ји је трон Хри зо стом пре о тео иако је ар хи е пи скоп још био жив, што га је 
учи ни ло узур па то ром...”

Ма ка ри је ов де про пу шта да спо ме не мно го ва жни ју ствар – да Хри зо стом 
ни је уче ство вао у Ав ксен ти је вом свр га ва њу. Ово су учи ни ли Ге рон ти је и ње го-
ва стру ја, то јест стру ја са мог епи ско па Ма ка ри ја! А што се ти че „пре о ти ма ња” 
тро на, о ка квом „пре о ти ма њу” мо же би ти ре чи, ка да Хри зо стом лич но ни на 
ко ји на чин ни је био уме шан у то, не го је пр во био по зван од стра не Ге рон ти ја 
да се при дру жи Си но ду, а за тим је иза бран на ка нон ски пот пу но ис пра ван 
на чин?! Да кле, ако је Хри зо стом био „узур па тор”, ге рон ти јев ски епи ско пи 
су би ли ти ко ји су при пре ми ли те рен и по зва ли га!

„Дру го – на ста вља епи скоп Ма ка ри је – то ком из бор ног по ступ ка би ла 
су при сут на два Со лун ска ми тро по ли та, Хри зо стом и Јев ти ми је, и обо ји ца 
су гла са ли, што је пот пу но про тив но све тим ка но ни ма”.870

Ово је ис пра зна оп ту жба. Ипак, мо жда би би ло до бро да се по ста ви 
пи та ње: чи ја је кри ви ца што су при сут на би ла два Со лун ска ми тро по ли та? 
Хри зо стом је по стао град ски ми тро по лит мно го пре Јев ти ми ја, а Ге рон ти-
јев ци су, ка ко при ме ћу је Хри зо стом, при зна ли ис прав ност бор бе про тив 
ко руп ци је у Цр кви. Сто га је ја сно да ако је је дан од дво ји це ми тро по ли та био 
узур па тор, то је био Јев ти ми је!

Мно го озбиљ ни је би ло је то што се па ства у Со лу ну по де ли ла, па је део 
од би јао да при хва ти Јев ти ми ја због ње го ве ре пу та ци је – ши ром Грч ке при ча-
ло се да је хо мо сек су а лац. По стиг нут је спо ра зум да по бу ње ним па ро хи ја ма 
у Со лу ну тре ба до пу сти ти да и у на ред них го ди ну да на по ми њу Хри зо сто ма, 
док се по сте пе но не на вик ну на иде ју да су са да у оп ште њу са Јев ти ми јем. 
Ипак, они то ни су мо гли да при хва те ни по ис те ку го ди ну да на, па су опет 
од би ли да га по ми њу. Ја сно је да је је ди но ре ше ње про бле ма би ло ка нон ско 
цр кве но су ђе ње Јев ти ми ју...
869 Khristia ni ki  Poreia (Хришћански п ут ), март 1992, p.  8  (Г).
870 Еп.  Макарије, o p.  ci t.
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Го то во од мах се по но во по ја вио про блем ле гал них удру же ња. Осам је ра-
ра ха – Ге рон ти је Пи реј ски, Ка ли ник Фти о ски, Јев ти ми је Со лун ски, Сте фан 
Хи о ски, Ата на си је Ахар на ски, Ју стин Еврип ски, Пај си је Аме рич ки и Ви кен ти-
је Авлон ски (по след ња дво ји ца при дру жи ли су се го ди ну да на ка сни је) – при-
па да ли су упра ви удру же ња „Глав ни Фонд Цр кве Истин ских Пра во слав них 
Хри шћа на Грч ке”. Че тво ри ца је ра ра ха – Ан то ни је Ме гар ски, Ка ли ник Ахај ски, 
Ма теј Иној ски и Ка ли о пи је Пен та пољ ски – при па да ли су упра ви удру же ња 
„Грч ка Цр ква Истин ских Пра во слав них Хри шћа на”. Пре о ста ла че ти ри је-
рар ха – ар хи е пи скоп Хри зо стом, Пе тар Асто риј ски, Мак сим маг не зиј ски и 
Ка ли ник До де ка ниј ски – ни су при па да ли упра ва ма удру же ња.

Упра ва удру же ња „Грч ке Цр кве Истин ских Пра во слав них Хри шћа на” 
на чи ни ла је по ку ша је усме ре не ка ује ди ње њу са упра вом „Глав ног Фон да” 
- али ти по ку ша ји би ли су од ба че ни.871 

Ту су се већ мо гле на зре ти кон ту ре рас ко ла из 1995. го ди не. На рав но, 
стру ја пред во ђе на ми тро по ли том Ге рон ти јем, у ко јој се на ла зио и озло гла-
ше ни Јев ти ми је, мо гла је да кон тро ли ше Си нод ка ко је хте ла, јер је у ње му 
има ла по ло ви ну гла со ва, а пре ко „Глав ног Фон да” има ла је и кон тро лу над 
мно го ве ћим бро јем па ро хи ја. 

Мно го је за ви си ло од то га ка ко је ми тро по лит Ге рон ти је ко ри стио сво ју 
власт. А мно го је за ви си ло и од то га ка ко ће се оста ли чла но ви ње го ве стру је 
по на ша ти ка да он умре и ка да ви ше не бу ду има ли ве ћи ну у Си но ду. Ми тро-
по лит Ге рон ти је се упо ко јио 1994. го ди не, у на ве чер је рас ко ла.  

Екли си о ло ги ја ми тро по ли та Ки при ја на
Као што смо ви де ли, ми тро по лит Ки при јан, по след њи на след ник Ка ли-

сто вог уда ра, и је ди ни ко ји се због то га ни је по ка јао на је дан или дру ги на чин, 
фор ми рао је 1984. го ди не но ви „Си нод су прот ста вље них” са ми тро по ли том 
сар ди ниј ским Јо ва ном, ко ји је хи ро то ни сан од стра не Ка ли ста 1982.872

Ки при ја нов став био је за сно ван на но вој екли си о ло ги ји ко ја за слу жу је 
пре и спи ти ва ње. „Пра во слав на Цр ква је као це ли на не по гре ши ва  и не по-

871 Е п.  Ф отије, op .  cit.
872 По нек ад се  т врд и да  су и талија нск е п ар охије по д Ј ов аном доб ров ољ но  на пустиле М оско вску 
п ат ри јар шиј у  и прид ружиле се н есторијанцима  п ре  повра тка стар ок алендар цим а. Писац ов е к њи ге  
је ч уо  д ругач иј у причу о д њихов ог еписк опа у МП, митропо ли та Антони ја  Сурошк ог  ( Блума) , који  ј е 
р екао да  ј е био  пр ис иљ ен да  и ск љу чи Ита лијане,  након теле фонског позива мит ро по лита Јув ен ал ија 
Тулск ог  који му  ј е рекао д а  МП  има прегов оре са Ватиконом о унијат ск ом  пита њу  у Украј ини, и да 
је  папа  к ао  усло в за  успех  пр его во ра поста ви о захт ев да не  бу де  паро хија  Мос ко вске пат риј ар ши је у 
Италији. Тако  су  Ит а ли ја ни били  и скључени.
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бе ди ва – пи ше он. – Ипак, мо гу ће је да хри шћа ни и по ме сне цр кве пад ну у 
ве ри; то јест, мо гу ће је да они ду хов но стра да ју та ко да се ви ди 'при ти сак бо-
ле сти уну тар те ла Цр кве', као што ка же све ти Јо ван Зла то уст. Мо гу ће је да се 
хри шћа ни раз два ја ју и да се уну тар Цр кве ја вља ју 'по де ле', као што апо стол 
Па вле пи ше Ко рин ћа ни ма. Мо гу ће је да по ме сне цр кве пад ну у је рес, као 
што се до го ди ло у древ ној Пра во слав ној цр кви За па да, ко ја је па ла у је рес 
па пи зма и про те стан ти зма и ко нач но у све је рес еку ме ни зма.

Ду хов не бо ле сти уну тар Цр кве ле че се или по ка ја њем или су дом. До 
су ђе ња или из оп ште ња је ре ти ка, ши зма ти ка, или гре шни ка – да ли од стра-
не Цр кве, или још не по сред ни је од са мог Го спо да - ми шље ње вер ни ка не 
мо же би ти за ме на за пре су ду Цр кве и Ње ног Го спо да, Ису са Хри ста, чак и 
уко ли ко се раз ре ше ње си ту а ци је про ду жа ва до са мог Дру гог до ла ска (Хри-
сто вог). Као што је до бро по зна то, Цр ква се у Све том Пи сму упо ре ђу је 
са по љем пу ним 'пше ни це' и 'ку ко ља', у скла ду са Бо жан ском и цр кве ном 
ико но ми јом. Гре шни ци и они ко ји гре ше у ис прав ном раз у ме ва њу ве ре, 
али ко ји ни су осу ђе ни на цр кве ном су ду, јед но став но се сма тра ју бо ле сним 
чла но ви ма Цр кве. Све те Тај не ових  чла но ва ко ји ма ни је пре су ђе но су као 
та кве пу но ва жне, пре ма Сед мом Ва се љен ском са бо ру, као што при ме ћу је на 
при мер пред се да ва ју ћи Са бо ра, све ти Та ра си је: '[Њихово] ру ко по ла га ње је 
од Бо га'. На су прот то ме, ако они ко ји из но се је ре си ка жња ва ју пра во слав не 
ко ји им се у то ме су прот ста вља ју, ова ка жња ва ња су цр кве но не пу но ва жна 
и без осно ве 'од вре ме на ка да је њи хо во про по ве да ње  по че ло' (тј. од мо мен-
та ка да су по че ли да про по ве да ју је рес), као што је на пи сао  све ти Ке ле стин 
Рим ски  и као што се са гла сио Тре ћи Ва се љен ски са бор.”873

Ка да епи скоп  про по ве да је рес „јав но” и „не при кри ве но у Цр кви”, на ста-
вља ми тро по лит, пра во слав ни хри шћа ни би мо мен тал но тре ба ло да се одво је 
од ње га, у скла ду са 31. апо стол ским ка но ном и 15. ка но ном Пр во-Дру гог 
ца ри град ског са бо ра. Ова кав по сту пак пра во слав них не уно си рас кол, већ 
пре слу жи да за шти ти Цр кву од рас ко ла и по де ла. „Онај ко про по ве да је рес 
или онај ко уно си но ви не у Цр кву раз два ја је и ли ша ва је јед но ду шно сти и 
је дин ства. Онај ко се су прот ста вља про по ве да њу је ре си, или онај ко ји се од 
ње оде љу је, рев но стан је да са чу ва јед но ду шност или је дин ство Цр кве. Циљ су-
прот ста вља ња и одва ја ња је бор ба про тив је ре си, од бра на Пра во слав не ве ре 
и очу ва ње је дин ства Пра во слав не Цр кве, за пра во са мог Пра во сла вља.”874

873 Metrop ol i ta n Cypr ian,  „Ai Ekk lesiolog i kai Th eseis Mas” (Наш е е клисиолошке поставке),  A gios 
K yprian os  (St. C yprian), Nov ember, 1984, 191 (Г).  Цит ат и  према пре во ду у  Patri ck G. Barker, A Study of the 
Ec clesiology of Resistance, E tna, Ca., 1994, pp. 57-58.
874 Ba rker, op. cit., p. 59.
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До са да је све у ре ду. Ме ђу тим, на овој тач ки, ка да се он окре ће при ме ни 
по ме ну тих прин ци па на је рес еку ме ни зма и на прет ход ни цу те је ре си, ка-
лен дар ску ре фор му, ми тро по лит пра ви не ке из ра зи то кон тро верз не из ја ве. 
„Што се ти че но во та ри је у пра знич ном ка лен да ру, пра во слав ни су по де ље ни 
на 2 гру пе: на оне ко ји су у ве ри бо ле сни и оне ко ји су здра ви, на ино ва то ре 
и оне ко ји се су прот ста вља ју, на след бе ни ке ино ва ци је, би ли они то све сно 
или у не зна њу, и оне ко ји се то ме про ти ве, ко ји су се бе оде ли ли од је ре си 
за рад Пра во сла вља. По след њи су бор ци за је дин ство ме ђу 'раз је ди ње ни ма', 
ка ко Сед ми Ва се љен ски са бор на зи ва оне ко ји  су се та ко одво ји ли од Пра-
во слав ног је дин ства Цр кве. След бе ни ци но вог пра знич ног ка лен да ра још 
увек ни су по себ но осу ђе ни на су ду Цр кве. Као што све ти Ни ко дим Све то-
го рац пи ше, пре кр ши тељ утвр ђе них пра ви ла сма тра се осу ђе ним он да ка да 
му је су ђе но од стра не дру гог су бјек та (да кле са бо ра или си но да)'. Од 1924. 
го ди не ино ва то ри че ка ју на су ђе ње. Би ће им су ђе но на осно ву од лу ка све тих 
Са бо ра, ка ко ва се љен ских та ко и по ме сних, а си гур но и на те ме љу цр кве них 
про гла са из ше сна е стог ве ка, про тив та да шњих па пи них пред ло га за из ме-
не у  пра знич ном ка лен да ру. Има ју ћи ово у ви ду, они ко ји су се бе огра ди ли 
од ино ва то ра, за пра во су пре ки ну ли оп ште ње 'пре са бор не или си но дал не 
пре су де', што до пу шта 15. ка нон Пр во-дру гог са бо ра. Ино ва то ри још увек 
ни су осу ђе ни. Њи хо ве Све те Тај не још увек су пу но ва жне…”.875

„Сва ки ино ва тор, члан по де ље не Грч ке цр кве, мо же да се окре не про-
ти вље њу еку ме ни стич кој ино ва ци ји. То се мо же по сти ћи кроз по ка ја ње… 
По вра так Пра во сла вљу та ко ђе се мо же оства ри ти пу тем зва нич ног од ри ца-
ња од је ре си… Сто га, пра во слав но пре да ње све тих Ва се љен ских са бо ра и 
све тих Ота ца Пра во слав не Цр кве про пи су је да се онај део по де ље не Грч ке 
цр кве ко ји је бо ле стан у ве ри при ми пу тем јед ног од прет ход них сред ста ва 
по ка ја ња и вра ти му се ста тус Пра во сла вља. Јер они ни су осу ђе ни као ши-
зма ти ци или хри шћа ни је ре ти ци, већ као чла но ви Цр кве ко ји још увек ни су 
из ве де ни пред суд”.876

То да ино ва то ри „још увек ни су осу ђе ни”, ка ко ми тро по лит Ки при јан 
прет по ста вља, исто риј ска је гре шка. У ма ју 1935. го ди не сви исти ни ти пра-
во слав ни (тј. ста ро ка лен дар ски) ми тро по ли ти Грч ке цр кве са бра ли су се и 
си но дал но осу ди ли но во ка лен дар це као рас кол ни ке без бла го дат них тај ни: 
„Они ко ји са да упра вља ју Грч ком цр квом раз би ли су је дин ство Пра во сла вља 
ка лен дар ским ино ва ци ја ма, и раз де ли ли грч ки пра во слав ни на род на две су-
прот не ка лен дар ске стра не. Они не са мо да су пре кр ши ли цр кве но пре да ње 
875 Barker , o p.  c it., pp .  6 0- 61.
876  Ba rk er ,  o p.   cit., pp. 6 1,  6 2.
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ко је је осве ће но на Се дам Ва се љен ских са бо ра и по твр ђе но ве ко ви ма ду гом 
прак сом Ис точ не Пра во слав не Цр кве, већ су та ко ђе по вре ди ли дог мат о 
Јед ној, Све тој, Са бор ној и Апо стол ској Цр кви. Сто га су они ко ји са да во де 
Грч ку цр кву, јед но стра ним, не ка нон ским и не про ми шље ним уво ђе њем гри-
го ри јан ског ка лен да ра, се бе у пот пу но сти од се кли од ста бла Пра во сла вља, 
и у осно ви се про гла си ли  рас кол ни ци ма у од но су на Пра во слав не цр кве 
ко је сто је на те ме љу Се дам Ва се љен ских са бо ра и пра во слав них за ко на и 
пре да ња.”877

У по гле ду су ге сти ја ове де кла ра ци је ко је се  од но се на пи та ње бла го дат-
но сти, ми тро по ли ти су се кри стал но ја сно из ја сни ли у по сла ни ци из да тој 
8./21. ју на 1935. го ди не: „Са ве ту је мо сви ма они ма ко ји се др же пра во слав ног 
ка лен да ра да не ма ју ду хов но оп ште ње са рас кол нич ком цр квом рас кол нич-
ких све ште но слу жи те ља, од ко јих је оти шла бла го дат Пре све то га Ду ха јер су 
пре кр ши ли од лу ке  Ота ца Сед мог Ва се љен ског са бо ра и Све пра во слав них са-
бо ра ко ји осу ђу ју гри го ри јан ски ка лен дар. Да рас кол нич ка цр ква не по се ду је 
бла го дат Ду ха Све то га по твр ђу је све ти Ва си ли је Ве ли ки, ко ји ка же сле де ће: 
'Чак и уко ли ко су рас кол ни ци са гре ши ли у по гле ду оно га што ни су дог ма ти, 
с об зи ром да ја гла ва Цр кве Хри стос, пре ма Бо жан ском апо сто лу, од Ко га сви 
чла но ви жи ве и при ма ју ду хов ну бер бу, они су се бе от ки ну ли од склад но сти 
удо ва Те ла и ви ше ни су удо ви [тог Тела], ни ти има ју бла го дат Ду ха Све то га. 
Сто га онај ко ји је не по се ду је не мо же је пре не ти  дру ги ма. '”878

Опет, не ки твр де да је ову са бор ну од лу ку ка сни је од ба цио по гла вар 
грч ких ста ро ка лен да ра ца, ми тро по лит Хри зо стом Фло рин ски, и да она сто-
га пред ста вља са мо јед ну „екс трем ност” „ма те јев ске” по зи ци је. Ме ђу тим 
дог мат о без бла го дат но сти рас кол ни ка ни је по себ но „ма те јев ски” став, већ 
се за сни ва на мно гим ка но ни ма и све то о тач ким ми шље њи ма, по го то во из 
Пр ве ка нон ске по сла ни це све тог Ва си ли ја Ве ли ког. За пра во, као што при-
ме ћу је епи скоп Је фрем Бо стон ски, упра во су но во ка лен дар ци и Мо сков ска 
па три јар ши ја усво ји ли из ра зи то „ма те јев ску” по зи ци ју у од но су на истин ски 
пра во слав не, из ја вљу ју ћи да они не ма ју  бла го дат ност Све тих тај ни – док 
исто вре ме но из ја вљу ју да за пад ни је ре ти ци ту бла го дат има ју!879 У сва ком 
слу ча ју, ни је тач но да се ми тро по лит Хри зо стом од ре као Са бо ра из 1935. Од 
1935. до 1950. го ди не он је из ра жа вао сум ње, уво де ћи кон цепт (не по знат у 
све то о тач кој ли те ра ту ри, као што епи скоп Је фрем по но во тач но при ме ћу-

877 Metro politan  Ca lliopius  ( G iannakoulopoulos) of Penta po l is , Ta Patria, volume 7, Piraeus,  1987,  p. 43  
( Г). 
878 Calliopius,  op. cit.,  pp. 277-278.
879 П исмо чте ца  П олихро нија од 29  ап ри л а  / 1 2  маја 19 87 .
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је), о „по тен ци јал ном рас ко лу”. Ме ђу тим, он се по ка јао због ових сум њи и 
отво ре но и не дво сми сла но вра тио на ис по ве да ње из 1935. Не ки ка жу да је у 
при ват ној пре пи сци из ја вљи вао ка ко су га „екс тре ми сти” на те ра ли да при-
хва ти ово ис по ве да ње и да је он то учи нио за рад је дин ства, али да оно ни је 
пред ста вља ло ње гов пра ви став. Не ве ру јем да је та ко ве ли ки ис по вед ник 
мо гао да се пре тва ра у свом ис по ве да њу ве ре. Но, у сва ком слу ча ју, чак и 
уко ли ко је имао при ват не сум ње, оце ну о ње му мо ра мо да ти на осно ву ње-
го вог    јав ног ис по ве да ња  – а оно је, од 1950. до кра ја ње го вог жи во та, би ло 
у пот пу но сти пра во слав но.  

Опет, ми тро по лит Ки при јан не по ми ње Са бор из 1935., ни ти по ми ње 
по сла ни цу ми тро по ли та Хри зо сто ма из 1950, као ни Са бор ста ро ка лен да ра-
ца под вођ ством ар хи е пи ско па Ав ксен ти ја из 1974. (ка да се сам ми тро по лит 
Ки при јан на ла зио под ње го вим омо фо ром), ко ји је из ри чи то об ја вио да но-
во ка лен дар ски еку ме ни сти не ма ју бла го дат ност Све тих Тај ни. Раз лог ових 
про пу ста не мо же би ти да он не зна за њи хо во по сто ја ње. Је ди ни раз лог мо же 
би ти – иако то из ри чи то не пи ше – да он не при хва та њи хо ву ва лид ност, 
или бар пу но ва жност њи хо вих од лу ка у од но су на еку ме ни сте. Да би смо 
раз у ме ли за што он та ко по сту па, хај де да се освр не мо на ми тро по ли то ву 
те о ри ју о Са бо ри ма и њи хо вом од но су пре ма је ре ти ци ма. 

У ар гу мен та ци ји ми тро по ли та Ки при ја на од цен трал не ва жно сти је 
ње го ва кон цеп ци ја о „Ује ди њу ју ћем си но ду”. „Ује ди њу ју ћи си нод” је онај 
ко ји омо гу ћу је при са је ди ња ва ње је ре ти ка Пра во сла вљу, по пут Сед мог Ва-
се љен ског са бо ра. Овим се су ге ри ше – иако он то не из но си из ри чи то –  да 
је Си нод ко ји јед но став но осу ђу је је ре ти ке, не пру жа ју ћи им мо гућ ност да 
се при са је ди не Пра во сла вљу (по пут од лу ка Си но да грч ких ста ро ка лен да-
ра ца из 1935. и 1974. про тив но во ка лен да ра ца, или ана те ме из 1983. Ру ске 
За гра нич не Цр кве про тив еку ме ни зма) од ма ње ва жно сти и да у ства ри ни је 
ком пе те тен тан за то што ис кљу чу је је ре ти ке из Цр кве. 

За и ста је те шко ви де ти, пре ма те о ри ји ми тро по ли та Ки при ја на, ка ко 
или ка да је не ки је ре тик ис кљу чен из Цр кве. Јер ис па да да пре са зи ва ња 
Ује ди њу ју ћег са бо ра је ре ти ци ни су ван Цр кве, већ су јед но став но јед на бо-
ле сна фрак ци ја уну тар Цр кве, а уко ли ко Ује ди њу ју ћи са бор не ис кљу чу је 
је ре ти ке из Цр кве, већ про сто при бли жа ва бо ле сне и здра ве де ло ве исте 
Цр кве је дин ству, он да из гле да уоп ште не ма ме ха ни за ма за ис кљу чи ва ње је-
ре ти ка из Цр кве – дру гим ре чи ма, он да не ма одва ја ју ћих или ис кљу чу ју ћих 
са бо ра. Не би би ло не до след но прет по ста ви ти да су, пре ма овој те о ри ји, 
они је ре ти ци ко ји од би ја ју да бу ду при са је ди ње ни од стра не Ује ди њу ју ћег 
са бо ра, са мим тим ис кљу че ни из Цр кве; али ово ни је ја сно из ра же но (у сва-
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ком слу ча ју, не у из не се ном ста ву ко ји раз ма тра мо), већ је из ра зит на гла сак 
ста вљен на то бо жњу чи ње ни цу да ови Са бо ри пре при са је ди њу ју не го ли 
ис кљу чу ју је ре ти ке. 

Ми тро по лит Ки при јан раз ви ја кон цепт „Ује ди њу ју ћег са бо ра” на сле де-
ћи на чин : „За вре ме вла да ви не ико но бо рач ке но во та ри је, на при мер, би ло 
је не мо гу ће са зва ти Пра во слав ни са бор це ле Цр кве. Из овог раз ло га, ова кав 
Са бор је са зван ка да ико но бо рач ка је рес ви ше ни је би ла на вла сти, тј. 787. 
го ди не, као Сед ми Ва се љен ски са бор ује ди ње ња. Исти Сед ми Ва се љен ски 
са бор кроз сво је Оце пи ше да на сто ји око то га 'да мо же мо из ме ни ти не склад  
спо ре ња у склад, ка ко би раз де љу ју ћи зид не при ја тељ ства мо гао би ти от кло-
њен, и ка ко би мо гла би ти по твр ђе ни из во р на пра ви ла  Ка то ли чан ске Цр кве.' 
То јест, Са бор је био са зван ка ко би раз ли чи те фрак ци је Цр кве – по де ље не 
до вре ме на Са бо ра на ико но бо рач ко не сла га ње са пра во слав ним ве ро ва њем, 
и Пра во сла вље ко је се про ти ви ло ико но бо рач кој је ре си – мо гле би ти ује ди-
ње не по сред ством са гла сно сти уну тар Пра во сла вља.”

Ово је не тач но ка ко у по гле ду Ва се љен ских са бо ра ге не рал но, та ко и 
Сед мог Ва се љен ског са бо ра по је ди нач но. Као пр во, би ло је не ких Ва се љен-
ских са бо ра ко ји су одр жа ни без уче шћа је ре ти ка – Дру ги и Пе ти. Пре ма 
ре зо но ва њу ми тро по ли та Ки при ја на, они се не сме ју сма тра ти „Ује ди њу ју ћим 
са бо ри ма” и сто га им не до ста је пу но ва жност!  А опет не ма „пу но ва жни јих” 
Са бо ра по пра во слав ном раз у ме ва њу од Се дам ва се љен ских са бо ра.

Шта ви ше, по сле не ко ли ко Ва се љен ских са бо ра мно ги од је ре ти ка не 
са мо да ни су би ли „при са је ди ње ни”, већ су оста ли у огор че ном не при ја тељ-
ству пре ма Пра во слав ној Цр кви. Та ко је би ло пу но ари ја на ца по сле Пр вог 
са бо ра, пу но не сто ри ја на ца по сле Тре ћег и пу но мо но фи зи та по сле Че твр тог 
– у ства ри, све три је ре си су ве о ма број не до да на шњег да на. Чак је и Сед ми 
са бор био са мо при вре ме но „ује ди њу ју ћи”, с об зи ром да је је рес ико но бор-
ства по но во из би ла не ко ли ко го ди на ка сни је. Сто га, пре ма ми тро по ли ту 
Ки при ја ну, мо ра мо ели ми ни са ти Пр ви, Тре ћи, и Че твр ти ва се љен ски са бор 
из ка те го ри је „Ује ди њу ју ћих са бо ра”.

Као дру го, чак и они Са бо ри ко ји су одр жа ни са уче шћем је ре ти ка, исте 
ни су  при ми ли док се они ни су од ре кли сво јих је ре си. Они су пот пу но ја сно 
ста ви ли до зна ња да су је ре ти ци из ван Цр кве до ова квог од ри ца ња. Ме ђу тим, 
уко ли ко се, као што ми тро по лит Ки при јан твр ди, за је ре ти ке  не мо же сма-
тра ти да су из ван Цр кве док не бу ду осу ђе ни  на „Ује ди њу ју ћем са бо ру” на 
ко ме би они са ми уче ство ва ли, он да не са мо да су ари јан ци, не сто ри јан ци и 
мо но фи зи ти још увек „чла но ви Цр кве сла би у ве ри” до  Ује ди њу ју ћег са бо ра 
ко ји ће их осу ди ти, већ би он да, као што је ро мо нах Нек та ри је (Ја шун ски) 
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ука зу је, „мо ра ли при зна ти  ри мо ка то ли ке и про те стан те као 'још нео су ђе не 
чла но ве Цр кве', јер од вре ме на њи хо вог одва ја ња ни је би ло (и до 'њи хо вог 
ује ди ње ња у Пра во сла вљу' не мо же би ти) Са бо ра ује ди ње не (не по де ље не 
уни вер зал не) Цр кве,  ко ји би био за јед нич ки са њи ма.”880

„Што се пак ти че Сед мог са бо ра – на ста вља је ро мо нах Нек та ри је – не 
са мо да он ико но бор це ни је сма трао за део Цр кве, већ се ни они са ми ни су 
сма тра ли за та кве.” У при лог ове из ја ве, отац Нек та ри је ци ти ра од ред бе Сед-
мог ва се љен ског са бо ра. „Ово су ре чи при са је ди ње них ико но бо ра ца. Та ко 
је Ва си ли је, Епи скоп ан кир ски, ре као: 'Ко ли ко год је ме ни то би ло мо гу ће, 
ис тра жи вао сам пи та ње ико на и обра тио се све тој Са бор ној Цр кви са пот пу-
ним убе ђе њем.' Те о дор, Епи скоп мир ски, из ја вио је: '…Пре кли њао сам Бо га и 
Ва шу све тост да ме не гре шног при са је ди ни све тој Са бор ној Цр кви' (стр. 41, 
43 у из да њу Ка зан ске бо го сло ви је). А ту су и све до че ња све тих Ота ца овог 
Са бо ра : Ње го ва све тост па три јарх Та ра си је из ја вљу је: 'Ка кав са да тре ба да 
бу де наш од нос пре ма овој је ре си ко ја се по но во по ди гла у на ше вре ме?' Јо-
ван, од Бо га во зљу бље ни, чу вар апо стол ског пре сто ла на Ис то ку, из ја вљу је: 
'Је рес сва ког чо ве ка оде љу је од Цр кве.' Све ти са бор из ја вљу је: 'То је очи глед но' 
Све ти са бор из ја вљу је: Не ка епи ско пи ко ји сто је ис пред нас про чи та ју са да 
сво ја од ре че ња, јер они са да при сту па ју Са бор ној Цр кви'”(стр. 48)

Као тре ће, из у зет на ва жност Ва се љен ских или „Ује ди њу ју ћих” са бо ра 
не би тре ба ло да нас на ве де да сум ња мо у овла шће ност по ме сних Са бо ра 
да ис кљу чу ју је ре ти ке из Цр кве. Мно ги од је ре ти ка ра них ве ко ва нај пре 
су из ба че ни из Цр кве од стра не по ме сних Са бо ра. На при мер, Ари је је из-
ба чен од стра не по ме сног Са бо ра ко јим је пред се да вао све ти Алек сан дар, 
Епи скоп алек сан дриј ски 321. го ди не и по но во 323. го ди не (Пр ви Ва се љен ски 
са бор ни је одр жан до 325. го ди не). За тим, по ме сни Са бо ри са зва ни у Ри му 
осу ди ли су не сто ри јан це (под па пом све тим Ке ле сти ном), мо но те ли те (под 
па пом све тим Мар ти ном) и ико но бор це (под па пом Гри го ри јем III) и то у 
сва ком слу ча ју пре са зи ва ња Тре ћег, Ше стог и Сед мог ва се љен ског са бо ра, 
ко ји ни ка ко ни су оспо ра ва ли пу но ва жност ових по ме сних Са бо ра, већ пре 
по твр ђи ва ли њи хо ве од лу ке.  

Та ко, ка да је је ре тич ки епи скоп Те о до си је у свом раз го во ру са све тим 
Мак си мом Ис по вед ни ком оспо ра вао ва лид ност по ме сног са бо ра под све тим 
Мар ти ном (ко ји је осу дио мо но те ли те) на осно ву тврд ње да га ни је са звао цар, 
све ти Мак сим је од го во рио да се ва лид ност Са бо ра за сни ва на ње го вом рас по-
зна ва њу „исти не и не про мен љи вих  дог ма та”, е не на то ме ко га је са звао или 

880 Hierom onk  N e ct ar ius Ya shu ns ky, Ekklesiologicheskie A ntit ezisy ( Ecclesiologic al Antitheses) (MS ) (Р). 
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ко ли ко оп штег ка рак те ра је био. Ка да је опет исти све ти тељ упи тан у цар ској 
па ла ти због че га ни је у оп ште њу са Ца ри град ским тро ном, он је од го во рио: 
„…Њи хо ва све штен ства су сврг ну та и ли ше на чи на на по ме сном са бо ру ко-
ји је не дав но одр жан у Ри му. Ка кве тај не он да они мо гу да са вр ша ва ју? Или 
ка кав ће  дух си ћи на оне ко ји су од њих ру ко по ло же ни?”881

Опет, епи скоп Те о фан За твор ник ука зу је на то да је пре по чет ка Сед мог 
Ва се љен ског са бо ра, ње гов бу ду ћи пред сед ник све ти Та ра си је ја ди ко вао над 
чи ње ни цом да „смо ми (ико но бор на Ца ри град ска цр ква)  ана те ми са ни од 
стра не њих (оста лих по ме сних цр ка ва) сва ког да на”.882

Уко ли ко по ме сни Са бо ри не ма ју овла шће ње да ис кљу чу ју је ре ти ке из 
Цр кве, он да би тре ба ло да осу ди мо мно ге по ме сне Са бо ре за пре ко ра че ње 
сво је над ле жно сти и пре у зи ма ње овла шће ња ко је им не при па да. Ово би 
об у хва ти ло мно ге Са бо ре ра не Цр кве, ко ји су ис кљу чи ли  та кве је ре ти ке 
као што су Мар ки он и Са ве ли је; по ме сне Са бо ре Ве ли ке Цр кве у Ца ри гра ду  
из ме ђу је да на е стог и че тр на е стог ве ка ко ји су ис кљу чи ли ри мо ка то ли ке; 
и са бо ре Ру ске Цр кве ко ји ма је пред се да вао па три јарх Ти хон ко ји су 1918. 
го ди не ана те ми са ли ко му ни сте и њи хо ве са рад ни ке, а 1923. је ре ти ке об но-
вљен це. Ме ђу тим, Цр ква, ко ја има ум Хри стов, при хва ти ла је ове од лу ке као 
за ко ни те и пу но ва жне. Ми сли ти дру га чи је зна чи ло би прет по ста вља ти да је 
у по след њих не ко ли ко сто ти на го ди на од са зи ва ња по след њег Ва се љен ског 
или Све пра во слав ног са бо ра Цр ква – не дај Бо же! - из гу би ла сво ју Бо гом да ну 
моћ да све зу је и раз ре ша ва.883

У фе бру а ру 1986. го ди не Си нод ар хи е пи ско па Хри зо сто ма по кре нуо 
је по сту пак за раш чи ње ње ми тро по ли та Ки при ја на и ње го вог Си но да због 
ства ра ња рас ко ла, због да ва ња при че шћа но во ка лен дар ци ма („јер он не-
раз бо ри то да је Све те Тај не на ше Цр кве мо дер ни зо ва ним, рас кол нич ким и 
еку ме ни стич ким но во ка лен дар ци ма”) као и због ње го вог про по ве да ња да 
но во ка лен дар ци има ју бла го дат ност Тај ни  („јер је от пао од пра во слав не 
ве ре… и при гр лио еку ме ни стич ка кри ва ве ро ва ња, то јест, да рас кол нич ки 

881 Fr. Christ oph er Birc hall, Th e Life  of  ou r  Holy Fa th er Maximus the Confessor,  Boston :  Holy Transfi g-
uration  Mo nastery, 1982, p.  38 .
882 Bish op  Th  eophan, „ Chto t ak oe  'anafe ma' ?”  (Шта ј е 'а нат ема'?) ц итирано о д ст ра не Вл ади слава 
Дмитријева, Neopravdannoe Edi nstvo ( Нео пр авд ано је ди нс тво)  (MS,  1996, p.  19) (Р).
883 У корист  ки прија нов ск е п озиције  ви д и  Pa trick  Barker, op.  ci t.  З а крити ку  кипријановске 
е клисиол огије ви ди  Holy Transfi guration Monastery, Th e Struggle  a gainst  Ecumenism,  op. cit. ,  pp. 112-
120;  V.  Moss, „Can  Heretics have the Grace of Sacr ame nts?”, T serk ovnost' (Chur chness ),  № 1 , 2000  (Р ); I.I. 
Voloshin, „V ozmozhen l i 'Isti nn o-P ravosla vn ij  Ekumenizm' ?”  (Да ли  је могућ 'истински православан 
екуменизам'?), Vertograd-Inform , №№ 7-8 ( 64 -6 5) , July-Augus t,  20 00, pp. 45-59 ( Р) .
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но во ка лен дар ци чи не не про ме ње ну Јед ну, Све ту, Са бор ну и Апо стол ску Цр-
кву, ко ја је ри зни ца спа са ва ју ће бла го да ти”).884

Ки при ја нов ци су оспо ра ва ли ову од лу ку на про це ду рал ним осно ва ма, 
за то што ни су до би ли са оп ште ње су да885, и да им сва ка ко не мо же би ти су ђе но 
од хри зо сто мо ва ца, јер ни кад ни су чи ни ли део њи хо вог Си но да.

Мно го је озбиљ ни ја кри ти ка, да уко ли ко су Ки при ја нов ци раш чи ње ни 
због при че шћи ва ња но во ка лен да ра ца, за што он да то ни је и Пе тар Асто риј-
ски, ко ји је та ко ђе при че шћи вао но во ка лен дар це, сма тра ју ћи их пра во слав-
ни ма? Ова не ла год на чи ње ни ца мо ри ла је Хри зо сто мов це не ко ли ко го ди на. 
Про блем је по стао по себ но ак ту е лан ка да је у ма ју 1994. го ди не, ар хи ман дрит 
Па вле Стра ти геа, про то син ђел Асто риј ске епар хи је, при знао у јед ном ин-
тер вјуу њу јор шком Не ше нал хе рал ду:” Ја све те тај не пру жам след бе ни ци ма 
но вог ка лен да ра” Ме ђу тим ар хи ман дрит Па вле се искре но по ка јао, и са да је 
као Пе тров на след ник, Ми тро по лит асто риј ски, об ја вио да но во ка лен дар ци 
ко ји до ђу у цр кву и тра же да се при че сте, пр во мо ра ју да се ис по ве де, и да 
за тим за вре ме ис по ве сти бу ду упу ће ни у то да се мо ра ју по ка ја ти због је ре си 
но во ка лен да ра ца и при ми ти ми ро по ма за ње.

Ки при ја нов ци су на ста ви ли да иду сво јим пу тем, по др жа ни са мо од 
ру мун ских ста ро ка лен да ра ца под ми тро по ли том Вла си јем и бу гар ским епи-
ско пом Фо ти јем Три ја дич ким.886 Ме ђу тим, Ру му ни из гле да има ју стро жу екле-
си о ло ги ју од Ки при ја но ва ца (они ми ро по ма зу ју но во ка лен дар це ко ји же ле 
да им се при по је). Да кле, по ста вља се пи та ње: за што они оста ју у оп ште њу са 

884 I  Pho ni tis Orthodoxias (Глас  Прав ос лавља) ,  №  811, Jan uar y -F ebruary, 1987 ,  pp.  22-32.  Вид и такођ е 
Orthodoxos  Kh ristianikos Agon (Правосл ав на хри шћ анска борба), № 8,  Fe bruary, 1987 , p. 7 ( Г).   Прес уда 
указуј е  на  то да је  се пте мбра 1 98 4,  када се К ипријан молио  са ек ум ени стичкм патриј архом  Н иколаје м 
био позван  да  да сво је објашњењ е,  ал и се н иј е појавио.  Затим, 19. се пте мбра, било  му је  за брањено 
слу жење на 40  дан а, али ј е наста ви о д а служи.  К оначно, 5. ап рила 1985.  К ипријан и Јован  Сардиниј ски  
о сно вали су  свој с ино д  и одв оји ли се од  ИП Ц Грч ке .
885  Ки пријановс ки еписко п  Амвросије Ме тонски (пр ив атна к ом ун икаци ја  3 0. јула/12.  авгу ста 20 05 ) 
пише : „Ви  так ођ е  спомињете чиње ницу да  је оч иг ледно  ра шчини о н ашег м ит рополи та 198 6.  До сад а, 
скоро двад есе т година касније, ник акав такав документ  н ије нам био дост ављен, м и  смо јо ш  у  тами.  
Све  ш то смо в ид ели је т ек ст шт ам пан у  њи ховом  часопису ,  али че тири од  тад ашњих ч лан ов а њих-
ово г синод а  ко је смо  питали ( Пе та р Аст ори јски, Геронтиј е Пирејски, А нт оније  Атички и Јеф тимије  
Солунски )  сви су  рекли, да им  н ик акав такав текс т н икад  ни је био показан,  н ит и су га  потп ис а ли ,   
они с у  сматрали  читаву с т вар за прона ла зак личне Калиопијове зловоље.
886 Agios Kyprian os  (Св. Кир пијан), №  2 7 4, Mar ch -April ,  1992 ( Г).  До 1992 Ру му ни  су им али дв а 
 милион а  вер ника, че тири  епископа, осам па ро хија,  д евет в ел иких мана стира и  м ного  мањих , ш то  их  
је чинил о далеко на јвећом истинс ки пра вос ла вн ом јур ис ди кцијом  у свету.  О сим тога, у с вом вођи, 
ми трополиту  Гликериј у,  ко ји се у покојио 1 5/ 28. ј уна 198 5,  и мали с у једн у  од најсветијих осо ба у и ст-
орији  Цр кве д вадесе тог века . Г од ине 199 7,  ус ле д многих виђења , њ его ве мошти  биле су от криве н е  и 
 испоста вило  се  да су  „ растављ ен е на кости, али пуне миомириса”. Види  такође  Or thod ox Tr aditio n,  v ol. 
XV, № 1,  19 98, p.  45 .  Истински прав ос лав не Црква  Р умуније  га  је зв ани чно про сл авила 1 999.
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Ки при ја нов ци ма, а не са оста лим  грч ким ста ро ка лен дар ци ма, са ко ји ма су 
из гле да бли жи по пи та њу екле си о ло ги је? Од го вор је из гле да у то ме да је он да 
ка да су ка ли стов ски је рар си ус по ста ви ли кон такт са Ру му ни ма ка сних 70-их 
го ди на про шлог ве ка, Ки при јан  био тај ко ји им је пру жио по моћ у вре ме 
ко му ни стич ке тор ту ре. И на то ме они на ста вља ју да бу ду за хвал ни.887

Бо стон се одва ја
Ми тро по ли ти Ака ки је Ди ја влиј ски и Га ври ло Ки клад ски су се уз др жа ли 

од при са је ди ње ња Си но ду под ар хи е пи ско пом Хри зо сто мом и у пу бли ка ци ји 
под на сло вом „Крај ћу та њу” (1986) же сто ко су кри ти ко ва ли спо ра зум свог 
бив шег ко ле ге ко јим је по стао ар хи е пи скоп. У освр ту уна зад, и с об зи ром 
на по нов ни ко лапс Си но да 1995, мо ра се при зна ти да је би ло не што оправ-
да но сти и њи хо вој кри ти ци. Про бле ми у Со лун ској и Асто риј ској епар хи ји 
ни су би ли ре ше ни и не ће би ти ре ше ни ни у пе ри о ду из ме ђу 1985. и 1995. Са 
дру ге стра не, мо же се при го во ри ти да је не ко мо рао да пре у зме вођ ство над 
оста ци ма бив шег ав ксен ти јев ског си но да и да је та кав во ђа тре ба ло да бу де 
Ака ки је, Га ври ло или Хри зо стом, да кле не ки ми тро по лит ко ји сам ни је уче-
ство вао у про ма ша ји ма тог Си но да. Са да је био ред на ми тро по ли те Ака ки ја 
и Га ври ла да на пра ве по гре шку, што су они и учи ни ли ка да су, по чет ком 1987. 
го ди не, при ми ли под свој омо фор 40 углав ном грч ко-аме рич ких па ро хи ја 
пред во ђе них ма на сти ром Све тог Пре о бра же ња у Бо сто ну.

Ка да се 8/21. но вем бра 1985. упо ко јио ми тро по лит Фи ла рет и ка да га је 
на сле дио ми тро по лит Ви та ли је (Ју сти нов), он је у по чет ку до био по др шку 
Пре о бра жењ ског ма на сти ра у Бо сто ну. Та ко је 10. фе бру а ра 1986. ар хи ман-
дрит Пан те леј мон пи сао: „Си нод ска Цр ква (РПЦЗ) је пра ви узор Пра во сла-
вља… Сто га, ра за би ра ју ћи где се на ла зи исти на, ми оста је мо у је дин ству, под 
на шим епи ско пи ма, усред мно гих не во ља и ис ку ше ња… јер бла го дат оста је у 
Си но ду… Наш Си нод сма тра мо пре све га и из над све га за узор Пра во сла вља. 
То се по ка за ло и не дав но, из бо ром на шег но вог ми тро по ли та. Сви оста ли 
су из да ли Исти ну”.888

Ме ђу тим, исти Са бор ко ји је иза брао ми тро по ли та Ви та ли ја, пи ше отац 
Алек сеј Јанг, та ко ђе је „од ре дио спе ци јал ну ко ми си ју од дво ји це епи ско па да 
по се те Бо стон ски ма на стир и от поч ну при ват ну ис тра гу по оп ту жби због 
сек су ал них на стра но сти. Ко ми си ја је под не ла из ве штај на сед ни ци Си но да 

887  Ар хи ма ндрит  Ки рпијан, секретар ру мунског синода, ли чна кому ни кација, август а  1994.
888 Fr. Ale xey Young, Th e  R ussian Orthod ox  Ch urch Outsid e Russia: A History and Chronolog y, S an  Bernard-
ino: Th e  Borgo Press, 1 99 3, pp.  75 -76.   
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од 29. ма ја 1986, да ју ћи лич но све до че ње че тво ри це мо на ха ко ји су на пу сти ли 
Пре о бра жењ ски ма на стир. Отац Пан те леј мон је био при су тан и по ре као је 
оп ту жбе, али је за тра жио да бу де осло бо ђен ду жно сти игу ма на. Ар хи је ре ји су 
удо во љи ли ње го вом зах те ву, а ма на стир су при вре ме но по ве ри ли ар хи е пи ско-
пу Ан то ни ју (Син ке ви чу) Ло сан ђе ле ском и Ју жно ка ли фор ниј ском. Ме ђу тим, 
мо на си Бо стон ског ма на сти ра су то иг но ри са ли, па су за игу ма на иза бра ли 
јед но га ме ђу со бом – мо на ха ко ји је та ко ђе био оп ту жен због не мо ра ла.

У на ред них не ко ли ко ме се ци и да ље су при ку пља не ин фор ма ци је и 
све до че ња, без да се уна пред твр ди да је Пан те леј мон крив или не вин. Ка да 
се гле да из ове пер спек ти ве, ар хи је ре ји су има ли до бар осе ћај да не тре ба да 
жу ре са ис тра гом, јер је у том пе ри о ду бук ну ла не за бе ле же на екс пло зи ја про-
те ста при ста ли ца оца Пан те леј мо на. Ар хи је ре ји су би ли за су ти сто ти на ма 
пи са ма, пе ти ци ја, те ле фон ских по зи ва и лич них по се та – сви су ис ти ца ли 
да је њи хов ста рац не вин и да на чин на ко ји су они ве ро ва ли да се по сту пак 
во ди ни је фер и чак 'ни је аме рич ки'.

Исто вре ме но, отац Пан те леј мон је по чео јав но да пра ви соп стве ну ли сту 
оп ту жби, об ја вљу ју ћи да су се ар хи је ре ји, прак тич но ре че но, од ре кли ана те ме 
про тив еку ме ни зма и по че ли да иду на ком про ми се у ве ри. Тај ни пла но ви и 
пре го во ри, оп ту жи вао је он, во ђе ни су са Мо сков ском па три јар ши јом ка ко 
би се За гра нич на Цр ква мо гла ује ди ни ти са сво јом Мај ком Цр квом 1988. 
(хи ља ду го ди шњи ца кр ште ња Ру си је). Пре ма Пан те леј мо ну, то је зна чи ло да 
су је рар си по ста ли, или су по ста ја ли, је ре си јар си, те је вер ни ма бо ље да гле-
да ју соп стве не ду ше! Ово је би ло у пот пу ној су прот но сти са ње го вим јав но 
из не се ним ста во ви ма од пре са мо ме сец да на.

Два де сет пе тог но вем бра 1986. Ар хи је реј ски Си нод је од ми тро по ли та Ви-
та ли ја за тра жио да, док тра је ка нон ско су ђе ње, су спен ду је оца Пан те леј мо на 
и игу ма на [Исака] ко ји је не ка нон ски иза бран да га на сле ди.889 То је и учи ње но 
3. де цем бра. Де вет да на ка сни је Ви та ли је је при мио пи смо ко јим се об ја вљу је 
да ма на стир у Бо сто ну на пу шта Ру ску За гра нич ну Цр кву и при сту па не и ме-
но ва ном грч ком ста ро ка лен дар ском епи ско пу.890 Си нод је од мах са оп штио 
да тај акт пред ста вља 'фла грант но на си ље над све ште ним ка но ни ма Цр кве 
и… по ку шај из бе га ва ња по сле ди ца би ло ка кве ко нач не од лу ке ду хов ног су да 

889 Су сп ензија ј е б ила у с кл аду  с а  159. пра вилом  Прописа Петр а  Великог о  духовним  конзи стор иј-
ама: „Клир ик  који је  би о оптуже н  за  з лочин  да буде  сусп ен до ван о д  служења. ..  Наред ба за изв рш авање 
тога д а б уде поверена  помесно м  еп ископ у који  је  обаве зан да с е  побрине  да  он и који су  оп тужени  те-
шк е преступ е д об рог влада ња у сагла сн ости с а Бо жанским  з аконим а не при сту пај у да  сл уж е пред 
о лта ром Г ос подњим. Т ак ође, би ла је пост ављена  ко ми сија д а и стражи оптуж бе  за неморал  про ти в о. 
И са ка  и ј ер омона х  Јус тин био је пос тављен за  прив ре ме ног админ ист ратора ма нас тира (В. М.)
890 Писмо је било датирано 25. нов ембра/ 7. децем бра. (В.  М.)
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ко ја мо же би ти до не та у ве зи са оп ту жба ма (за не мо рал)… (То је по ку шај) 
да се из бег не ду хов ни ауто ри тет цр кве не је рар хи је…'”.891

У сво јој од бра ни бо стон ци су из ја ви ли да су по бе гли од еку ме ни зма у 
РПЦЗ и ње ног по врат ка у не ка да шњи благ став у од но су пре ма „свет ском 
пра во сла вљу”, и то са мо го ди ну да на на кон ана те ме про тив еку ме ни зма. Да 
би смо ис тра жи ли ову од бра ну, хај де да се вра ти мо у вре ме ана те ме.

Ана те ма је би ла пот пи са на од стра не свих епи ско па РПЦЗ и би ла је уне се-
на у Си но дик ко ји се чи та на Не де љу Пра во сла вља сва ке го ди не. У окви ри ма 
Си но да то је би ла за слу га на ро чи то ми тро по ли та Фи ла ре та. Ис прав ност ње-
го вог ста ва пре ма еку ме ни зму и МП по твр ђе на је 8/21. но вем бра 1998, ка да 
је от кри ве но да су ње го ве мо шти пот пу но не тље не.892

Ми тро по лит Фи ла рет је био по след њи во ђа РПЦЗ са чи стом „ка та комб-
ном” екли си о ло ги јом, ко ји је Ка та комб ну Цр кву ви део као „Мај ку Цр кву” 
Ру си је, а Мо сков ску па три јар ши ју од ба ци вао као без бла го дат ну. Ипак, он је 
имао ве о ма сла бу по др шку ме ђу сво јом бра ћом ар хи је ре ји ма и рет ко је био 
у при ли ци да на мет не сво ју во љу, на ро чи то у За пад но е вроп ској епар хи ји 
891 Young , op. ci t., pp. 77 -78.  Питер Ч епле јн пише: „Отишао сам у  Сино д у Њу јорк са бостонским  
с веште нство м на два  и ли три  саста нка . Мисли м да сам би о једини лаик кој и је одлазио.  Прв и саст-
ан ак  одрж ан  је у јуну  1 986. У  то врем е  ми  смо  у Бостон у фор мир али ко мит ет да  пр икупи и ме н а 
 за  петиц иј у  која  ће  би ти  послата еписк опу  А ли пију и  ар хи епи скопу А нт онију  Лосанђелеско м,  к ао  
и мит ро политу и А рхијере јс ком Синоду  уопште. О ви м п ет ицијама  тр ажена је правда и суђење  за 
старца (о. Па нтелејмон а). З ахтева о  сам да  и ја  ид ем  у Синод, је р сам осећао д а  тиме  врш им задатак 
н аш ег  ко митета. У то вр ем е  имао са м в ис ок о мишљ ењ е  о оцу Па нт елејмону и  б ио сам ражалошћен 
ми тропо ли том Витали јем и С ин одом. На Синоду ,  ота ц Исак  је мн ог о говори о,  у главн ом  тврдећи  да 
је о. П ан телејм он ла жн о  опту же н и н ав од ећ и канонс ко  право д а  би до казао како  т уж иоци  не ма ју 
легит имитет ,  траже ћи да су ђење б уде без  св едочењ а  т ужилац а. Вредне сп омена  биле су р ечи млад ог 
еписко па  Ил ар иона, кој и  је о.  И саку рекао  д а  треба да к аже  о. Па нтеле јмону да пр очи та житије с в.  
Н ек тарија и да  поступ и о нако как о  је он  по ступи о п ре д  тужите љима.  То  би б ил о зна чајно за ње гов о 
духовно напред ов ање.
Наша с л едећа  по сета била је у септ ем бру 19 86. и оставила  ме  је ве ом а збуње ног, но био са м п ревише 
стидљи в да  бих поста в ио пи тања  и  ни сам хтео да  и спа дн ем глу п.  Свеште нс тв о је веома  ма ло  говори-
ло о о. Пантелејм он у. Запра во, говор или  су о е ку ме низ му. Мислим да  је о. Спиридон Ш на јдер и з 
Ипсви ча  у Ма сач усетсу б ио та ј који  је уста о  и прочитао  ли сту  пример а с инодск ог клир а  који  служи  
са  Ср би ма, ил и п ри суству је  с лужбама други х  правосла вних  јурисдикција.  Ми трополит Вит алије 
ј е  био прис утан и бостонс ки  к ли р је за хте ва о да он не што  пред узм е у вези  са тим „пре кр ша јима”. 
Митрополи т је с тр пљиво  саслу шао и рекао  да ће  испит ат и ствар .  Ал и неки ч лан ов и  кл ира р ек ли су 
 да желе хитну  акци ју. Захтевали  су ми трополитов у и зјаву. Читав п ут  до куће  питао сам  се какве  везе 
 ов ај састанак  им а  са тр аж ењем  пра вде за  старца? Ја с поро капира м  и тек  неколико година  к асн ије 
сх в ат ио сам о чем у се ту рад ил о.  Неки од  њ их су в ероватно  ра зум ели да  је  стара ц,   о.  Па н телеј мо-
н,  изгу био  с во ја два са вез ни ка  у Сино ду (архиепискооп а Антонија  Лосанђелеског  и Мит ропол ит а), 
тако да  је био осуђен н а пр опаст . То ј е дак л е  би ла  реалност и,  уместо  да на том саста нку  г убе в реме 
заузимају ћи  се за  с тарчев  сл уч ај , они су при према ли  терен  за с во ј  ко начни одлазак.  П ок ушавали су 
д а с воме о д лас ку дају легитимитет” („Re: [Paradosis] Fr. Alexander Question #1,                  orthodox-tradition@
yahoogroups.com, 19/07/02) .
892 „Incorrupt Relics Rec ove re d” , Verto gr ad-Inform, №  4, Februar y, 19 99, p. 8.
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ар хи е пи ско па Ан то ни ја Же нев ског. По не кад је имао про бле ма чак и са нај кон-
зер ва тив ни јим је рар си ма, као он да ка да је на ре дио кро пље ње све том во дом 
цр кве у ма на сти ру Све те Тро ји це у Џор дан ви лу, на кон што је ар хи е пи скоп 
Авер ки је до пу стио Коп ти ма да та мо слу же.893

По сле смр ти ми тро по ли та Фи ла ре та, би ло је при мет но из ве сно сла бље ње 
ис по вед нич ке по зи ци је у РПЦЗ, чак и ако раз ли ка из ме ђу пе ри о да пре и по сле 
ми тро по ли то ве смр ти ни је би ла та ко оштра ка ко су твр ди ли Бо стон ци. Та ко 
је по чет ком 1986. ар хи е пи скоп Ан то ни је Же нев ски бла го сло вио Фран цу ској 
ми си ји РПЦЗ под ар хи ман дри том Ам вро си јем (Фрон ти ром) да при ли ком бо-
рав ка у Грч кој са слу жу је са но во ка лен дар ци ма, а не са ста ро ка лен дар ци ма. 
Они су сма тра ли да је то у су прот но сти са ана те мом из 1983. и пи са ли су му: 
„Ка да ша ље те свој клир да са слу жу је са еку ме ни сти ма или но во ка лен дар ци ма, 
ви их ста вља те под ову ана те му, што је озбиљ на гре шка... Ка да ка же те да ваш 
клир ко ји же ли да са слу жу је са еку ме ни сти ма или но во ка лен дар ци ма мо ра, 
прет ход но, да тра жи ваш бла го слов, под се ћа те (нас) на оца по ро ди це ко ји би 
сво јој де ци, ко ја би же ле ла да се ба ци у ва тру, до зво лио да то учи не”.894

По но во, ок то бра 1986, одр жа на је кон фе рен ци ја кли ра Сред ње за пад не 
Епар хи је РПЦЗ, на ко јој је Али пи је Кли вланд ски, сто је ћи по ред ико не Кур-
ске Мај ке Бо жи је из ја вио да „без об зи ра на све по те шко ће ко је се де ша ва ју у 
Пра во сла вљу ши ром све та, наш Си нод епи ско па РПЦЗ не осу ђу је ни јед ну 
дру гу ју рис дик ци ју да је без бла го да ти или у је ре си”.895

Још озбиљ ни је, на Бо жић, 1986/87, ми тро по лит Ви та ли је из дао је Бо-
жић ну по сла ни цу из ја вљу ју ћи да ана те ма из 1983. ни је би ла од ва се љен ског 
зна ча ја, не го се од но си ла са мо на чла но ве РПЦЗ ко ји су из ра жа ва ли еку ме-
ни стич ке ста во ве. На рав но, ана те му је об ја вио по ме сни, а не ва се љен ски 
са бор, и у том сми слу би ла је са мо од ло кал ног зна ча ја. Али, као што смо 
ви де ли, то ни ка ко не зна чи оно што су хте ли да ка жу ми тро по лит Ви та ли је 
и про тив ни ци ана те ме... Они су по ку ша ва ли да ка жу ка ко ана те ма за пра во 
ни је има ла сна гу из ван РПЦЗ – а то је у прак си би ло исто што и ње но по ни-
шта ва ње. Бо стон ци су се ухва ти ли за то као до каз па да РПЦЗ.896 Но, по што 
је по сла ни ца би ла об ја вље на тек на кон њи хо вог од ла ска, она ни је мо гла да 
бу де не по сред но оправ да ње за од ла зак...

893 „Met ro politan  Philaret's T wo  Letters to Archbishop Aver ky ”,  Vertogr ad- In form, N  4,  Febru ary, 1999 , 
 pp . 11-1 5.
894 Ар химанд ри т  А мвр осије ,  св ештен ик  Патрик и јеромонах Јосиф, писмо арх иепископу Антони ју  
Женевск ом, 14/27  ма ј 1986  (Ф ).
895 Fr. Alexey You ng , „A Tireless P ilgrim” , Or th odox Amer ica ,  vo l. 7,  № 4, Octo be r, 1986. 
896 Види: „ Re fl ection s on Metr opolitan  Vi taly's Nativity Epistle”, Orth odo x Christian Witn es s, February 16 
/  M arch 1,  1987; „An  Annulment of the Anathema  o f 1983” , Orthodox C hristia n Witness, Ma y  4/17,  1 98 7.
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По ми шље њу пи сца ове књи ге, с јед не стра не, Бо стон ци је су има ли pri ma 
fa cie раз лог за на пу шта ње РПЦЗ на осно ву из да је ана те ме про тив еку ме ни-
зма. Чак шта ви ше, ја сно је да је то би ла пре суд на од лу ка за мно ге обич не 
кли ри ке и љу де ко ји су их сле ди ли. Са дру ге стра не, од ре ђи ва ње вре ме на 
на пу шта ња, жур ба са ко јом су оти шли и из о би ље до ка за о мо рал ним пре-
сту пи ма, чи ни ве ро ват ни јим да пи та ње еку ме ни зма ни је био ства ран раз лог 
за бек ство во ђа, већ пре ма ска за при кри ва ње њи хо вог стра ха пред осу дом 
на пред сто је ћем су ђе њу.

То је по твр ђе но од стра не о. Ан то ни ја Га ва ла са: „Мој став, ка да смо на-
пу сти ли Си нод, био је да ми не би смо тре ба ли ни ког да по ми ње мо све док 
ја сно не ви ди мо наш пут у тој збр ци. Би ло ми је ре че но да би то би ло мо гу ће 
за ма на стир, али би би ло ра зор но за па ро хи је. По том, у то ку не ко ли ко ча со ва, 
би ло ми је ре че но да тре ба од мах да иде мо под омо фор ар хи е пи ско па Ака ки-
ја, ка ко би ма на стир био за шти ћен упр кос су спен зи ја ма и укла ња њу ота ца 
Пан те леј мо на и Иса ка, и ја сам, на рав но, са ра ђи вао”.897

Ме ђу је рар си ма, са мо је епи скоп Гри го ри је (Гра бе) по др жао бо стон ске 
мо на хе. Он је ве ро вао да је Си нод по сту пио ис хи тре но ка ко у од но су на њих, 
та ко и у од но су на свр га ва ње ње го вог си на, ар хи ман дри та Ан то ни ја.898 За то 
је од мах био сме њен са ду жно сти се кре та ра Си но да РПЦЗ, по сле ви ше од 
пе де сет го ди на ра да на че лу цр кве не ад ми ни стра ци је.899

Па трик Ба рет сма тра да је рас кол мо гао да се из бег не да је епи скоп Гри го-
ри је још увек имао кор ми ло сво јим у ру ка ма: „обо ји ца, отац Пан те леј мон и 
отац Исак би ли су спрем ни да се по ву ку. Пра ва па ни ка је за хва ти ла ма на стир 

897 Гав алас, писмо  од  20 ју на /3  јула  1987 о.  Ни кити П ал аси су
898  Ра зл ог , по еп ис ко пу Григор ију,  бил о је њег ово противљ ење Ви талијев им  п ланови ма  д а прода 
сино дску зграду у Њу Јорку ( писмо игуманији Магдалини 11/24. маја 1986; Chu rch Ne ws,  June,  2 00 3, 
vol.  14, №  65  (# 119 ), pp .  10 -11).  Ћер ка епи ско па  Григ ор иј а и се стра ар хим андрита Антониј а, го спођа  
А наста сија Ш атилова,  пи ше : „Пот ре ба да се по  сваку  ц ен у и збаци  чов ек ко ји  је седамнаест година био 
на  челу Јер уса лимск е црк ве не  мисије  [ арх имандри т  Ан тоније] мож е се прили чн о  лако  обј ас ни ти. А рх-
им андрит  А нтоније ј е, кра тко пр е  упокоје ња митро по лита Ф иларе та, побед ио  н а суд у  против  државе 
И з ра ел по питањ у  имања ко је је при падало Мис ији и к ој е  је о ду зето 1948.  године.  Израел  је т ребао 
да плати  7 милиона  долара . Ова с у ма  је сме шно мала кад а се у зм е у обзи р  стварна вред но ст  одузе тог 
имања , али адв окат М исије ј е веровао да је  мат еријал  к ој и је треба о  да буд е поднет   против СССР, уз 
 употребу  п реседана  из пре дмета против Из раела ,  и ма о све  шансе д а побед и.  Пр едмет п ротив С ССР,  
 у  вези зауз имања Горњ ег же нског ма на стира  и  Цр кве С ве те Троји це  са мноштвом  зграда  које су  т ак-
ође п ри падале Мисији -  треба ло је да по чне у ро ку од  нек олико  не деља.  Ово је глав ни  разлог збо г 
кога су биле потребне интриге како би шеф Мисије био уклоњен (Chur ch Ne ws , Jul y, 2003, vol . 14, № 
66  (#120), p p.   10 -11 ).
899  Ви ди  њего во  писмо 27. априла/ 10. маја 1986 архиепископу Серафиму Чикашком,  у  Ch ur ch Ne ws  
з а јул 2003, vo l. 14, #6 (120), стр. 11 и митрополиту Виталију од 17/30 маја 199 4  (Chur ch  N ews, Ju ly,  2 003, 
 vo l. 13,  # 6  ( 107), p p.  3 -4. О бој ица заме ни ка пре дс едника  Синода,  ар хиепископ Ант он ије Женевс ки и 
Сераф им  Ч икашки  нису се с ложили  са овом одлуком.
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и па ро хи ја не ка да је Си нод од био да до пу сти оцу Ју сти ну да бу де име но ван 
за при вре ме ног игу ма на, тј. ка да су љу ди по че ли да ве ру ју да пра ва на ме ра 
Си но да би ла да за у зме ма на стир. Та да су љу ди по че ли да ми сле – ево, укло-
ни ли су епи ско па Гри го ри ја и са да ће кре ну ти про тив оца Пан те леј мо на, 
да кле они очи глед но по ку ша ју да уни ште сва ког ко се про ти ви сје ди ње њу 
са МП. Епи скоп Гри го ри је мо гао је ла ко да пре вла да ту си ту а ци ју. У ства ри, 
мно ги од љу ди ко ји су на пу сти ли РПЦЗ 1986. го ди не по зи ва ли су епи ско па 
Гри го ри ја у на ди да ће им он пру жи ти по моћ и по др шку. Али шта је у том 
тре нут ку био епи скоп Гри го ри је? Он је та да већ био без ути ца ја у Си но ду. 
Епи скоп Гри го ри је имао је мо рал ни ауто ри тет у ма на сти ру и тим па ро хи ја ма, 
и уз ње го ву по моћ Си нод је чак мо гао да сме ни оце Пан те леј мо на и Иса ка, и 
мир но са чу ва ма на стир и па ро хи је”.900

Би ло ка ко би ло, Бо стон ски мо на си и па ро хи је су пре бе гли код ми тро-
по ли та Ака ки ја и Га ври ла. Ме ђу тим, у ле то 1987, са из у зет ком оца Ан то ни ја 
(Га ва ла са) Асто риј ског из Њу Јор ка, све од при бли жно 40 па ро хи ја на пу сти ле 
су дво ји цу ми тро по ли та, без ика квог ка нон ског обра зло же ња, и пре шле под 
Ав ксен ти јев омо фор. Сад мо же да се по ста ви пи та ње: За што се Бо стон сци 
ни су при дру жи ли Ав ксен ти ју у са мом по чет ку? Од го вор је ја сан: Ав ксен ти-
је ви пре сту пи би ли су по зна ти Пан те леј мо ну. Ви ше осо ба ко је су га по зна-
ва ле по све до чи ле су да је он Ав ксен ти ја, не ко ли ко го ди на пре но што му се 
при дру жио, сма трао за из дај ни ка Пра во сла вља. Због то га су се Бо стон ци 
при дру жи ли дво ји ци не за ви сних ми тро по ли та, ко ји ни су би ли упр ља ни 
Ав ксен ти је вим пре сту пи ма.

За што су он да, по сле са мо шест ме се ци, Бо стон ци на пу сти ли дво ји цу 
ми тро по ли та и при дру жи ли се Ав ксен ти ју? Од го вор је опет ја сан: за то што 
се ми тро по лит Га ври ло, уз не ми рен оп ту жба ма про тив Пан те леј мо на, одво јио 
од Ака ки ја. То је зна чи ло да Бо стон ци са да ни су има ли мо гућ но сти за по сти-
за ње јед ног од сво јих глав них ци ље ва - свог епи ско па или ви ше епи ско па за 
Аме ри ку. Са дру ге стра не, Ав ксен ти јев Си нод је био очи глед но спре ман да 
по све ти но ве епи ско пе. За то су при ста ли на ћу та ње о Ав ксен ти је вим пре сту-
пи ма (ко је је, по ре чи ма све до ка, отац Пан те леј мон био ви ше не го спре ман 
да осу ди ра ни јих го ди на) и за клон по тра жи ли у тој нај не бе збед ни јој лу ци.

Да су Бо стон ци тра жи ли свог епи ско па, очи глед но је из пи сма оца 
Ни ки те Па ла си са оцу Ан то ни ју Га ва ла су: „Искре но, ми смо по го ђе ни и ожа-
ло шће ни од ла ском ми тро по ли та Га ври ла. У ства ри, ис по ста ви ло се да смо 
скре ну ли и од ве де ни у сле пу ули цу. Без дру гог епи ско па ко ји ће да нам да 

900 Barrett, „[paradosis] ROCOR's biggest error”,             orthodox-tradition@yahoogroups.com , 21 July,  20 04.
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по др шку и ве ро до стој ност, окре ће мо се пре ма мо гућ но сти да по ста не мо јед-
на од сто ти не лу та ју ћих гру па ко је су пре пла ви ла на шу на ци ју. Без нај ма ње 
дру гог епи ско па не мо же мо да се на да мо да ће нам се кли ри ци ко ји нас та ко 
па жљи во по сма тра ју ика да при дру жи ти. Раз го вор са не ко ли ци ном од њих 
по твр дио је ову чи ње ни цу. Са са мо јед ним епи ско пом, ми их не ин те ре су је-
мо...”901 Сле де ћи до каз на ла зи се у пи сму њи хо вог се кре та ра, да ти ра ном на 
2/15. јул 1987. го ди не, упу ће ном ми тро по ли ту Ака ки ју у ко ме сто ји: „Очи глед-
но је сви ма, да без је рар ха ко ји зна и ен гле ски и грч ки, и ко ји има до вољ ну 
бо го слов ску обу ку, па стви у Аме ри ци, ко ја је са ста вље на ка ко вер ни ка ко ји 
го во ре ен гле ски, та ко и од оних ко ји го во ре грч ки, не мо же на пра ви на чин 
да се слу жи”.

Ме ђу тим, би ло је очи глед но да не по зна ва ње ен гле ског је зи ка њи хо вог 
епи ско па ни је био ка нон ски раз лог за ње го во на пу шта ње, па су Пан те леј мо-
нов ци сми сли ли дру ги раз лог. Твр ди ли су да су у по след њих шест ме се ци 
„ство ри ли тач ни ју сли ку о екли си о ло шким ства ри ма [у Грчкој], ко ја је у 
по себ но у по след ње вре ме по ста ла за мра че на под при змом су бјек тив них 
ра су ђи ва ња или не про ве ре них ин фор ма ци ја, и то због те шко ћа у ко му ни ка-
ци ји из ме ђу Но вог Све та и Грч ке. Та ко смо до шли до за кључ ка и убе ђе ња, да 
су да нас раз ло зи за ваш став про те ста и до бро вољ ног од су ства са за се да ња 
Си но да ар хи е пи ско па Ав ксен ти ја пре ста ли”.902

Ове ре че ни це су ве о ма ма гло ви те: не ма мо пред ста ву о то ме ко је су но ве 
чи ње ни це мо гле да се по ја ве и да та ко ра ди кал но про ме не њи хо во ми шље ње 
о Ав ксен ти ју, до ка зу ју ћи ње го ву не ви ност. У ствар но сти, та кве чи ње ни це ни-
су по сто ја ле. Бо стон ци су би ли те ме љи то упо зна ти са цр кве ном си ту а ци јом 
у Грч кој; ни је по сто ја ло ни ка кво но во са зна ње ко је је про ме ни ло си ту а ци ју, 
већ је у пи та њу би ло уда ља ва ње ми тро по ли та Га ври ла из њи хо ве Цр кве.

Из не ли су и сле де ћи, још сла би ји ар гу мент. Ука зу ју ћи на ско ра шњу из ја-
ву ми тро по ли та Ака ки ја да „ако бу де те у мо гућ но сти да на ђе те је рар хе ко ји 
има ју апо стол ско пре јем ство, тре ба да се окре не те њи ма” и ње го ву ра ни ју 
из ја ву да „ра су ђи ва ње, из бор и фор му ли са ње ва шег бу ду ћег прав ца за ви се 
од вас”903, они су про ту ма чи ли ка ко то зна чи да им он да је бла го слов да се 
при дру же Ав ксен ти ју.

Али екс трем но не га ти ван став ми тро по ли та Ака ки ја пре ма Ав ксен ти ју 
био је сви ма до бро по знат. Би ло је ја сно да под „је рар хом ко ји има апо стол-

901  Пала си с, писмо од 15 /28 јуна 1987.
902 Писмо о . Х ри ст оса Кон ст антинуа   2. /15. јула, 1 98 7. 
903 Lette r of Metropolitan A ca ci us to Protopresbyter  P an agiotes Carras and  th e most venerable  pr esbyters 
and hi ero mo nks wit h  him, F ebruary 1 7, 1987, Pro to col № 282.
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ско пре јем ство” он ни је ми слио Ав ксен ти ја. То је би ло очи глед но из пи сма 
ко је је на пи сао свом ду хов ном че ду ка да је чуо да они на ме ра ва ју да по зо ву 
Ав ксен ти ја на њи хо ву кон фе рен ци ју у Ву сте ру у Ма са чу сет су, ју ла 1987.

”Ка да смо сна жно и не из бри си во са чу ва ли пре див ну сли ку све га што 
смо ви де ли и чу ли то ком на ше ско ра шње по се те ва шим пра во слав ним па ро-
хи ја ма, од јед ном је до шла ин фор ма ци ја, као гром из ве дра не ба, да не ки од 
ва ших ду хов них во ђа раз ми шља ју о од ла ску код нео по зи во па лог бив шег 
ар хи е пи ско па Ав ксен ти ја.

На да мо се да су то са мо злоб не гла си не сми шље не да окле ве та ју ва шу 
пра во слав ну цр кве ну за јед ни цу пред пра во слав ни ма сву да, и да учи не уза-
луд ном бор бу ко ју сте по ве ли у ко рист стро го сти Пра во сла вља. То је оно што 
ве ру је мо, јер са мо нај ве ћи сте пен лу ди ла и бо ле сне не мар но сти мо гао би да 
об ја сни пот чи ња ва ње по кре та за по бо жност и очу ва ње пре дањ ске исти ни-
то сти на шег све тог Пра во сла вља во ђи ко ји је тра гич но пао и до вео Цр кву 
Истин ски Пра во слав них у Грч кој на сра ман и зао глас. 

Без број не ка нон ских де ла и не ле гал них по све ће ња крај ње су угро зи ле 
ауто ри тет на ше све те Цр кве; нај не бо го бо ја жљи ви је га же ње све тих ка но на 
и не по штен на чин по све ће ња за епи ско пат ја сног и бед ног До ро те ја Ца ко са 
чи ни Ав ксен ти ја кр вим пред Бо жан ском и људ ском прав дом, као и пред не-
при стра сним и не под ми тљи вим су дом са ме исто ри је.

Да ли је мо гу ће да ви тра жи те при бе жи ште у та квим ру ше ви на ма? Раз-
гне ви се, сун це, за ри дај, о зе мљо! Ако је то та ко, ви ће те соп стве ним ру ка ма 
да уни шти те свој труд и да сру ши те ду хов ну гра ђе ви ну до те ме ља. Чак шта 
ви ше, ви сво јим не при ја те љи ма пру жа те нео че ки ва не ар гу мен те про тив вас 
са мих. Ти ар гу мен ти су мно го ја чи од оних ко ји ма они са да по ку ша ва ју да 
ука ља ју углед по бо жних и вр лин ских кли ри ка ко ји, у овом тре нут ку, сто је 
на че лу ва ше бор бе!

И, из над све га, та кви не ра зум ни и ла ко ми сле ни по ступ ци ће да пре ки-
ну је дин ство ва ших цр кве них за јед ни ца, с об зи ром да ва ше ду ше, ко је има ју 
раз ви је ни је чу ло за ми рис, не ће мо ћи да то ле ри шу смрад ових не по ште них, 
не у спе лих, осу ђе них и не за ко ни тих Ав ксен ти је вих по сту па ка.

Ми ово пи ше мо са бо лом у ср цу, на да ју ћи се да се све ти о ник Пра во сла-
вља не ће сра мот но уга си ти, све ти о ник ко ји све тли стро го шћу ва шег Пра во-
сла вља и бес пре кор ног цр кве ног ето са.

И по ред то га, све док сло бод но и без при си ле од стра не би ло ко га до ла-
зи те и ме ни по ве ра ва те епи скоп ски над зор ва ших па ро хи ја, осу ђу јем би ло 
ка кву ди ску си ју са Ав ксен ти јем као не по штен по сту пак и са ве ту јем да је у 
пот пу но сти пре ки не те.
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Не за бо ра ви те да 'онај ко ји де лу је у тај но сти од свог епи ско па слу жи 
ђа во лу', по ре чи ма све тог Иг ња ти ја Бо го но сца...”.904

Ме ђу тим, Бо стон ци су са кри ли ово пи смо ар хи па сти ра сво јој па стви и, 
на ве ли ку жа лост мно гих кли ри ка и мир ја на, пре ме сти ли су све сво је па ро хи-
је из ју рис дик ци је истин ског епи ско па у ју рис дик ци ју осу ђе ног рас кол ни ка, 
не да ју ћи ни ка кво ка нон ско оправ да ње за свој по сту пак.

У де цем бру је бив ша фран цу ска ми си ја Ру ске За гра нич не Цр кве у Па-
ри зу, пред во ђе на ар хи ман дри том Ам вро си јем Фрон ти ром, на пу сти ла Хри-
зо сто мов це због не за до вољ ства све ште ни ком на ју гу Фран цу ске и, сле де ћи 
Бо стон це, при шла под Ав ксен ти јев омо фор.905

Пре сво је смр ти 1994, Ав ксен ти је је по све тио не ко ли ко епи ско па за 
ову гру пу ко ја се са да на зи ва „Све та Пра во слав на Цр ква Се вер не Аме ри ке 
(HOC NA). Та ко је Ав ксен ти је ва Цр ква, ко ја је ско ро из у мр ла у Грч кој, до би ла 
но ву жи вот ну сна гу. Он је осло бо дио бо стон ске во ђе оп ту жби због хо мо сек-
су ал но сти906 и по све тио им не ко ли ко епи ско па...

Гла сност, пе ре строј ка и су пер е ку ме ни зам
Од дру ге по ло ви не осам де се тих, ко му ни зам у Со вјет ском Са ве зу по чео 

је да се ру ши као ре зул тат Гор ба чо вље ве по ли ти ке гла сно сти (сло бо де го во ра) 
и пе ре строј ке (по ли тич ке ли бе ра ли за ци је). Убе ђе ност со вјет ског ру ко вод-
ства у по тре бу до сти за ња САД у еко ном ској и вој ној обла сти до ве ла је 1985. 
на власт ли де ра спрем ног да иде на ри зик – Ми хај ла Гор ба чо ва. Или су се 
мо жда, сход но јед ној од хи по те за, они ко ји ствар но др же по ли тич ку власт 
у све ту упла ши ли ри зи ка атом ског ра та из ме ђу СССР-а и За па да, па су псу 
(ко му ни зму) ста ви ли бр њи цу, и он је по чео да на ср ће на свог го спо да ра (ју-

904 Митропо лит Ак ак ије, п исмо  1.  ју ла 198 7, Пр отокол  бр. 2 87 . З а  остал е  крити ке  с тава Бостона ца , 
види писмо писца По ли хрониј а  монаху Пах оми ју,  12 /25 окто бра  19 89; „Pi s'mo A rk h ie p.  Anton ia  L os-
An zhe lo ss kogo V. Re dec hk inu” (пи смо архи еп иск опа Ант онија Л ос анђ елеског В. Редечкину), Russkoe 
Pravoslavie (Р уско  Право сл ављ е), бр. 4  (8 ),  1997 , стр. 26-28  (Р).   За босто нс ко објашњење ових догађаја 
види Th  e  S trugg le against  Ecume nis m,  op. cit., pp.  125-1 60.
905 Па ро хију пи сца  ове књ иге опслужи ва о је у  то време ј еда н  францу ски свеште ник. Кад а је  он 
изра зио  протест  о . Амвросиј у, зато ш то осе ћа  да  нема д об рог  канон ск ог  раз лога зб ог  кога би  сле ди о 
Амвросија  у напуштању  х ризос томовск ог Синод а, о. Амвр ос ије му је рекао: „Д а,  н емате  д обар разл ог; 
треба да о ст анет е” .
906 Ал и,   от ац  Антон ије  Га валас  је писа о: „ Зб ог  то ле ра нтности  а рхиепи ско па  Ав ксентија,  барем пре-
м а хомо сексуал ци ма  у  његов ој  јури сдикцији, од  к акве би  користи бил а  ослоб ађајућ а пр ес уд а коју  
б и он пот писао?  Неће ли  т о пружити нашим непр ијтељима  п рилику да  ка жу   к ако ј е манаст ир  кри в 
и да  се за то и пре мес ти о у јури сд ик цију која  је тол ер ан тн а према  ов аквим  пр ес тупима?” (ци ти ра но 
од стране протојереја Александра Лебедева, „Re: [paradosis] Re: Re 1986-1987”,              orthodox-tradition@
yahoogroups.com, 1 2. јануар 2 002 .
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де о ма сон ство). Ре зул тат је би ло ја ча ње за пад ног кри ла свет ске ан ти хри шћан-
ске ко а ли ци је на ра чун ис точ ног. По Про ми слу Бо жи јем ре форм ски на по ри 
Гор ба чо ва, усме ре ни очи глед но на мо дер ни за ци ју и ја ча ње ко му ни стич ке 
со вјет ске др жа ве, до ве ли су до ње ног сло ма и до пре по ро да ре ли ги је – ма да 
углав ном, мо ра се са ту гом при зна ти, не истин ске ре ли ги је…

У по чет ку Гор ба чо вље вог пе ри о да ко му ни сти ни су по ка зи ва ли ни ка кве 
зна ке ли бе ра ли за ци је сво га бу ду ћег од но са пре ма ре ли ги ји. У но вем бру 1986, 
исту па ју ћи пред пар тиј ским зва нич ни ци ма у Та шкен ту, Гор ба чов је ре као да 
су ре ли ги о зна ве ро ва ња и члан ство у пар ти ји не спо ји ви (то је мо жда би ло 
упу ће но ко му ни сти ма-му сли ма ни ма): „Не мо же би ти по пу шта ња у ра ту 
про тив ре ли ги је, јер док год ре ли ги ја по сто ји, ко му ни зам не ће по бе ди ти. Ми 
мо ра мо ин тен зи ви ра ти за ти ра ње свих ре ли ги ја, где год да се прак ти ку ју или 
уче”.907 А 1987. го ди не ње гов глав ни иде о лог, „ли бе рал” А. Ја ко вљев, у ве зи 
са хи ља ду го ди шњи цом кр ште ња Ру си је ко ја је иду ће го ди не тре ба ло да бу де 
про сла вље на, ре као је: „Бо гу бо жи је, Цр кви цр кве но, а на ма, марк си сти ма, 
при па да пу но ћа исти не. И на осно ву то га, би ло ко ји по ку шај да се хри шћан-
ство пред ста ви као „мај ка” ру ске кул ту ре мо ра би ти од луч но од ба чен. И ако 
ру ско сред ње ве ко вље за слу жу је па жњу исто ри ча ра, то се не мо же ре ћи за 
хи ља ду го ди шњи цу Пра во сла вља”.908

Ипак, Гор ба чо вље ва по тре ба да пре ђе, ка ко је ре као Хо скинг, са „пе-
ре строј ке 1” на „пе ре строј ку 2” иза зва ла је про ме ну и у по ли ти ци пре ма 
Цр кви.909 Јер успех пе ре строј ке зах те вао је ис кре ну ве ру у но ви по ре дак и 
од чла но ва цр кве, а не са мо од пар тиј ских ак ти ви ста. Али у мар ту 1988. Кон-
стан тин Кар чев, шеф Са ве та за ре ли ги о зне по сло ве, ре као је пред став ни ци ма 
ви ше пар тиј ске шко ле у Мо скви: „Ми смо на ше нај ве ће успе хе у кон тро ли 
ре ли ги је и спу та ва њу ње не ини ци ја ти ве по сти гли ме ђу све штен ством и 
епи ско пи ма Ру ске Пра во слав не Цр кве. То нас је ис пр ва ра до ва ло, али са да 
пре ти да оста ви не пред ви ди ве по сле ди це… За пар ти ју је лак ше да ис кре не 
вер ни ке (у Бо га) пре тво ри у вер ни ке у ко му ни зам… За да так ко ји се са да на-
ла зи пред на ма је да обра зу је мо но ви тип све ште ни ка; из бор и по ста вља ње 
све ште ни ка је по сао пар ти је”.910

Кри тич на тач ка на сту пи ла је у апри лу 1988. ка да се Гор ба чов су срео са 
па три јар хом и нај ста ри јим ми тро по ли ти ма и ус по ста вио но ви цр кве но-др жав-

907 Golitsyn, op.  cit., p.  116, ко ји  даје  датум: 15. децембар 1987. 
908 Yakovlev,  V estnik  Akademii Nauk  SS SR, 1987, N 6,  p . 6 (Р).
909 Si r Geoff r ey  Hoski ng,  Th e Awakening of the Sov ie t  Union, Lo ndon:  Man da rin Pape rbacks, 1991, p.  
1 20.
910 Цити ран о у: Bis hop Valentin e o f Suzdal, „Put' nyechestivykh pogibnet”, Suzdal'skij Pal omnik, N N 
18-20, 19 94, pp. 96-97 (Р).
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ни кон кор дат ко ји је под се ћао на онај из ме ђу Ста љи на и Сер ги ја 1943. Овај 
кон кор дат, за јед но са озбиљ ним по ра стом ре ли ги о зних осе ћа ња у по след њих 
не ко ли ко го ди на и по врат ком хра бро сти, што је би ло олак ша но гла сно шћу 
и осло ба ђа њем ве ћи не за то че ни ка са ве сти, учи ни ли су да про сла ва хи ља ду-
го ди шњи це кр ште ња Ру си је у ју ну бу де за и ста цен трал ни до га ђај у жи во ту 
зе мље. Осим то га, ве о ма ве лик пу бли ци тет ко ји је про сла ва до би ла у ме ди ји ма 
дао је мо ћан да љи под стрек по кре ту ре ли ги о зне об но ве.

Пло до ви ово га уско ро су по ста ли сви ма ви дљи ви. Ве ћи на ре ли ги о зних 
и по ли тич ких за то че ни ка би ла је осло бо ђе на; да та је до зво ла за по нов но 
отва ра ње сто ти на хра мо ва (1.830 је отво ре но у пр вих де вет ме се ци 1990); 
ши ром зе мље по ја ви ла су се ре ли ги о зна дру штва и за дру ге го то во свих 
ве ро и спо ве сти. Про гра ми о пра во слав ној умет но сти и ар хи тек ту ри, и про-
по ве ди све штен ства у ман ти ја ма по ста ли су уоби ча је на ствар на те ле ви зи ји, 
а ко мен та то ри ра зних по ли тич ких убе ђе ња по че ли су да хва ле до при нос 
Пра во слав не Цр кве ру ској исто ри ји и кул ту ри.

Би ло је и не га тив них аспе ка та то га про це са. Истин ска Пра во слав на Цр-
ква оста ла је ван за ко на; у не ким обла сти ма, на ро чи то у про вин ци ји, ло кал-
ни чи нов ни ци су и да ље пру жа ли от пор отва ра њу хра мо ва, а ре ли ги о зним 
ак ти ви сти ма пре ба ци ва но је пре љуб но ме ша ње ре ли ги је са на ци о на ли змом 
и ху ма ни стич ком кул ту ром.911 Осим то га, и да ље је по сто ја ло по до зре ње да 
но во по ка за но по што ва ње пар ти је за ре ли ги ју пред ста вља са мо так тич ки 
по тез, слу чај  re cu ler po ur mi e ux sa u ter. 

Та кав скеп ти ци зам је имао не ког осно ва у ре ал но сти. На кра ју кра је ва, 
ни ко од во де ћих ру ских ко му ни ста ни је об ја вио да при хва та хри шћан ство (за 
раз ли ку од гру зиј ских или бу гар ских ко му ни ста две-три го ди не ка сни је). Но, 
то ни је све. У апри лу, исто га ме се ца ка да се Гор ба чов срео са па три јар хом, у 
„Ко му ни сту” је иза шао ано ним ни чла нак у ко ме је ре че но да је ствар ни циљ 
но вог Гор ба чо вље вог при сту па Цр кви пре био да ко му ни зу је Цр кву, не го да 
хри сти ја ни зу је пар ти ју.

Но, ако је то и био циљ пар ти је, мо ра се при зна ти да је по стиг нут су-
про тан ефе кат. Јер, за раз ли ку од кон кор да та из 1943. го ди не ко ји је за и ста 
ко му ни зо вао Цр кву, кон кор дат из 1988. је на су прот то ме из гле да по мо гао 
пра во слав ним хри шћа ни ма да се осло бо де од ве за ко му ни стич ке иде о ло ги је 
и на си ља. Јер ако су цр кве ни је рар си и на ста ви ли да пла ћа ју да нак ла жног 
хва ље ња „ле њи нов ских нор ми”, то ни ка ко ни је био слу чај са мно гим све ште-
ни ци ма и мир ја ни ма, од ко јих је ве ро ват но нај у ти цај ни ји и нај по зна ти ји био 
о. Гљеб Ја ку њин (осло бо ђен 1987).
911 Cf . Gleb Anishchenko, „Vrata  ada” , Posev , N 3 (1395),  Ma y-June,  19 90, p. 135 (Р) .
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То је би ло нај о чи глед ни је то ком нео бич ног про ле ћа 1990. го ди не. Мар-
тов ски из бо ри до не ли су на ра зним ни во и ма вла сти 300 де пу тат ских ман да та 
све ште ни ци ма раз ли чи тих де но ми на ци ја, ме ђу ко ји ма је би ло 190 пра во слав-
них Ру са, док су ко му ни стич ки кан ди да ти би ли по ра же ни у нај ве ћим гра до-
ви ма. У апри лу је одр жан Осни вач ки кон грес Хри шћан ског де мо крат ског 
по кре та на чи јем су че лу ста ја ли де пу та ти РСФСР, све ште ни ци Гљеб Ја ку њин 
и Вја че слав По ло син, као и фи ло соф Вик тор Ак сју чиц. За тим је 19. ма ја, на 
ро ђен дан Ца ра-Му че ни ка Ни ко ла ја II, у Мо скви одр жан скуп Пра во слав ног 
мо нар хи стич ког ре да на ко ме је ње гов порт па рол Сер ги је Ен гел харт-Јур ков 
по звао на об но ву мо нар хи је у Ру си ји, у ли цу нај ста ри јег чла на до ма Ро ма но-
вих, Ве ли ког кне за Вла ди ми ра Ки ри ло ви ча. Ве ли ки кнез Вла ди мир био је 
члан РПЦЗ, па је ње го во при зна ва ње од стра не мо нар хи ста у Ру си ји мо гло 
да зна чи из у зе тан по раст угле да РПЦЗ на ра чун па три јар ши је. Ме ђу тим, 
Ве ли ки кнез је по ште део па три јар ши ју тог не у год ног по ло жа ја от па да њем у 
њу и по том смр ћу у но вем бру 1991.912 

Ка ко је ко му ни зам по чео да про па да, мо гли смо да оче ку је мо да ће се 
Мо сков ска па три јар ши ја дис тан ци ра ти од ко му ни стич ке иде о ло ги је и еку-
ме ни зма ко ји су јој на мет ну ли ко му ни сти. Али ни је би ло та ко: ен ту зи ја зам 
МП у по гле ду еку ме ни зма не сма ње ним ин тен зи те том тра је до да нас. А што 
се ти че ко му ни стич ке пар ти је и иде о ло ги је ди ја лек тич ког ма те ри ја ли зма, 
МП их се од ре кла тек у по след њи час, ка да су го то во све дру ге дру штве не 
сна ге већ ис ту пи ле про тив њих.

Та ко је све до 1986. го ди не „па три јарх” Пи мен јав но на па дао па пу Јо ва на 
Па вла II због ње го ве кри ти ке со ци ја ли зма и ди ја лек тич ког ма те ри ја ли зма. 
„Ми се за ла же мо – ре као је – за са рад њу хри шћа на, марк си ста и свих љу ди 
до бре во ље… што са мо по ја ча ва на шу збу ње ност по во дом оних де ло ва 
не дав не Ен ци кли ке па пе Јо ва на Па вла II, Do mi num et vi vi fi  can tam, ко ји су 
по све ће ни ма те ри ја ли зму и марк си стич кој док три ни… (ен ци кли ка) са др жи 
еле мен те усме ре не на раз два ја ње и су прот ста вља ње хри шћа на и марк си ста… 
У ен ци кли ци је учи њен по ку шај ана ли зе ма те ри ја ли стич ког си сте ма… као 
иде о ло ги је… Са свим је ја сно да се та кво ма те ри ја ли стич ко уче ње, при ме ње но 
у жи во ту, мо же про на ћи по нај пре у со ци ја ли стич ким др жа ва ма и зе мља ма, 
ко је су иза бра ле со ци ја ли стич ки пут раз во ја… Упра во у тим зе мља ма за јед-
нич ким ра дом вер них и не вер них ство рен је но ви жи вот… Та ре ал ност, она ко 
ка ко је ми до жи вља ва мо, у су прот но сти је са оним ста во ви ма из ен ци кли ке 
у ко ји ма се ка же да је ма те ри ја ли зам си стем ми шље ња ко ји као свој вр ху нац 
912 Arch bis ho p Anthony of Los Angel es, „Velikij Kn ya z' V ladimir  Kirillovich i yeg o  posyes hch eniye SSSR”, 
Pravos lavnij Ves tn ik, NN 60-61,  Januar y-F eb rua ry, 1993 (Р).
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има – смрт…  У оној ме ри у ко јој су 'зна ме ња смр ти' до ве де на у ве зу са 'мрач-
ном сен ком ма те ри ја ли стич ке ци ви ли за ци је', ство рен је ути сак, у кон тек сту 
кри ти ке марк си стич ког уче ња, да у све му то ме крив це пред ста вља ју др жа ве 
и на ро ди ко ји сле де со ци ја ли стич ки пут раз во ја… За то нам пре о ста је са мо 
да из ра зи мо на ше ду бо ко жа ље ње због та квог ста ва”.913

Чак и за до ба по зна то по не чу ве ним из дај стви ма пра во слав не ве ре, 
ово из не на ђу је сво јом др ско шћу. Да по гла вар Ру ске Пра во слав не Цр кве зва-
нич но бра ни док три ну ди ја лек тич ког ма те ри ја ли зма!!! Но, да се па па ни је 
до ти цао „по ли тич ких” те ма, Мо сков ска па три јар ши ја би би ла пре срећ на да 
уђе у оп ште ње са њим – и не са мо са њим, не го и са пред став ни ци ма свих 
ре ли ги ја!  Та ко је па три јарх „по зи тив но” од го во рио на па пин по зив да Мо-
сков ска па три јар ши ја тре ба да уче ству је у за јед нич ким мо ли тва ма за мир са 
пред став ни ци ма раз ли чи тих ре ли ги ја у Аси зи ју, у ок то бру 1986. „По сто је 
до ку мен тар ни фил мо ви о за јед нич ким мо ли тва ма у Аси зи ју (Ита ли ја). Ка ко 
ће ко ри сно би ти да их ви де при ста ли це 'пра во слав но-со вјет ског сти ла'! За 
про по ве да о ни цом, јед ни за дру ги ма, сме њи ва ли су се ка то ли ци, про те стан ти, 
африч ки идо ло по кло ни ци у рат ним бо ја ма, цр ве ни Ин ди јан ци са пер ја ни ца-
ма, при зи вач зми ја, Да лај Ла ма ко ји се бе сма тра за бо га, ми тро по лит Фи ла-
рет (Де ни сен ко) из Мо сков ске па три јар ши је, и мно ги, мно ги дру ги ко ји су 
уз но си ли мо ли тве – сва ко на свој на чин: Ин ди јан ци су пу ши ли лу лу ми ра, 
а при зи вач зми ја је до нео сво ју ко бру. И из над све га то га ста јао је рим ски 
па па, као па ган ски пр во све ште ни кик ко га је чи та ва та ра зно бој на го ми ла у 
пер ју, те то ва жа ма, са пре га ча ма око бо ко ва као је ди ном оде ћом и  ми тро по-
лит ским ми тра ма на гла ва ма до ла зи ла да по здра ви у рас ко шном, ша ре ном 
и бес крај ном ре ду – пре ко ко га је не ви дљи во леб део 'по зи ти ван од нос' и 
бла го слов па три јар ха Пи ме на…”914

913 Пи ме н,  у: Jour na l of the Mos cow  Patriarc hat e,  N 10, 198 6;  цитирано у: Obn ovlentsy  i Moskovskaya 
Patriarkhiya:  p reemstvo ili  evo lyu tsiya ?,  Suz dal, 197 7,  p. 14 (Р).
914 Ob novlentsy i Moskovskaia Patria rk hia : pree ms tvo  ili  ev olyutsia?, op. cit., p.  15 (Р).  Ит алија нски кат ол-
ички часо пис Si  Si No No  је о ск упу у А сизију  р екао:  „Ника да наш  Госп од ни је био  та ко  увређе н, ник ад 
Њег ова с ве та мест а нису  била  тако  оск рнављена, Ње гов Ви кар  тако по ниже н, Његов народ  т ако саб-
лаж њен  од с тр ан е соп ственог  с ве штенс тва као у  Ас из иј у. Празн ов ерја не колико  ла жн их религ ија  која 
су  практ ико вана у Аси зију,  б леде у  по ре ђењу са  издајством  нашег  Го спода од ст ране Њ егових служите-
ља . У  ц рк ви Св . Петра клања ли су  се  Далај  Лами  (за  њи х, реинкарн ацији  Бу де). У то ј цркв и  Будина 
с татуа поста вљ ен а је  на  врху  с вет иње у глав но м олта ру.  У  цркви  Св.  Григо рија црв ени Инд ијанц и  су у 
 ол тару п рипремали  с воју лу лу  мира;  у  цркви  С анта  Мар ија Ма ђо ре Хинд ус  је  седећи у о лтару п ризив-
ао  чита ву по во рку хи ндуск их бож анстава; а у  цркви С ан та  Марија  д ељи Анђ ели , папа  Ј ован П авле 
 ΙΙ  је  с едео у  полук ру гу  потп уно и стоветних седишта међу по главарим а др угих религи ја  к ако н ико од 
њих н е би  би о ни  прв и  ни последњ и” .
Ако к атолици мо гу да се  о сете толико пов ре ђени  због  папиног у чешћа  н а скупу  у Асиз ију, ш та  т ек 
православни треба д а о сете  поводом у чешћа  св ојих јерар аха?
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Па три јарх је на ста вио да бла го си ља нај ек стрем ни ји еку ме ни зам. Та ко је 
Ар хи е пи скоп смо лен ски Ки рил (Гун ђа јев), шеф Оде ље ња за спољ не по сло ве, 
отво ре но од био да по др жи ини ци ја ти ву Је ру са лим ског па три јар ха - ко ји је 
на пу стио еку ме ни стич ки по крет 1989. го ди не - а уз др жао се (као и сви дру-
ги је рар си „свет ског пра во сла вља”) од кри ти ко ва ња па три јар ха Пар те ни ја 
Алек сан дриј ског, ко ји је Му ха ме да при знао за апо сто ла Бо жи јег!915 Опет, на 
Сед мој Ге не рал ној Асам бле ји ССЦ у Кан бе ри 1991, на ко јој су па га ни Або ри-
џи ни по зва ли уче сни ке да про ђу кроз „очи шћу ју ћи облак ди ма” сје ди њу ју ћи 
та ко або ри џин ску и хри шћан ску ду хов ност (!), он је ре као да је ССЦ „наш 
за јед нич ки дом, и ми же ли мо да он бу де ко лев ка јед не цр кве”.916

Под ути ца јем „гла сно сти” чак је и па три јар ши ја по че ла да по ка зу је зна ке 
про ме на. Пр ви та кав знак дат је на цр кве ном са бо ру одр жа ном у ју ну 1988. 
ка да је уки нут ста тут из 1961, ко ји је све ште ни ке пот чи ња вао па ро хиј ским са-
ве ти ма. За тим је до шло до ка но ни за ци је па три јар ха Ти хо на у ок то бру 1989. А 
по том, 3. апри ла 1990, Си нод МП је из дао де кла ра ци ју у ко јој је: (1) про гла сио 
сво ју не у трал ност у од но су пре ма раз ли чи тим по ли тич ким си сте ми ма и иде о-
ло ги ја ма, (2) при знао по сто ја ње про го на и при ти са ка на Цр кву у про шло сти, 
и (3) пре ћут но при хва тио оправ да ност не ких кри ти ка од стра не ди си де на та 
усме ре них про тив Цр кве.917 Та ко ђе, у ма ју, ми тро по лит Вла ди мир Ро стов ски, 
шеф ко ми си је фор ми ра не да при ку пи ма те ри јал о све ште ни ци ма и вер ни ма 
ко ји су би ли из ло же ни про го ну, ре као је да су „до са да де та љи о ре пре си ји 
над Ру ском Пра во слав ном Цр квом би ли иг но ри са ни или фал си фи ко ва ни од 
стра не зва нич них др жав них па чак и број них цр кве них лич но сти, са ци љем 
да се удо во љи при хва ће ним иде о ло шким сте ре о ти пи ма”.918

Вр ху нац овог про це са на сту пио је у ју ну ка да су ис пи ти ва ња јав ног мне-
ња по ка за ла да је Цр ква са да по по пу лар но сти пре ва зи шла пар ти ју, ар ми ју и 

915 Ево шта  је он  з аправо  рекао:  „Пророк Му хамед ј е  апостол.  Он је човек Б ож иј и, ко ји је р ад ио 
за  Ц арс тво Б ожије и створио Ислам, рели гију којој  при па да мили ја рду људи…  На ш Бог је Отац  свих  
љу ди , па и  му слимана  и бу ди ста. Ја  верујем  да Бог в ол и муслиман е и буди сте . К ада говор им против 
ислама или буди зма, ј а нисам у  сагла сности са  Бо гом…  Мој Бог је Бог и других људи. Он  ниј е само 
Бо г пр авославни х.  То је мо ј став”. („Vrem ya  Deystvovat'”, Moskovskij  t se rkovnij vestn ik, no. 17, Decemb er , 
1989, p. 3 (Р); Orth odo xos Typos  (Athen s), no. 854, October 6, 1989 (Г); La Lu mi ère Du Th a bor (P ar is), no .  24, 
199 0,  pp. 121-23 (Ф)). Часопис  на  гр чк ом  језику  E pignos is  (Decem ber, 19 89 , 20) ово  је прокомент ариса о 
 сл ед ећ им ре чима: „ Дак ле,  Мухамед  је апостол , те сто га  новом уч ени ци  нису у  с агласности са Богом!”
916 Види :  Ly udmilla Pere pelkina ,  Ekumenizm  - p ut'  vyedushchej k pog ibeli, Holy Trinity Monastery, Jorda-
nvil le , 1992 (Р) ;  Christian Ne ws, April  1  and 8,  1991; пре штампано у: „Ecumenism down under”, Orthodox 
Christian Witn ess, vol. XXI V,  no. 45 (1149), August 5/18, 1991, p.  3; K eston New s S ervice,  no. 370, March 7, 
1991, p. 2.
917 Moskovskij Tser kovni j Vestnik, N  9 (27),  Ap ril, 1990, pp . 1, 3  (Р).
918  Oxana Antic, „Th e Russian Orthod ox Church move s towards coming to ter ms with its p ast”, Report on 
the USSR,  March  8, 1991.
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КГБ.919 У то вре ме, по сле смр ти „па три јар ха” Пи ме на, са стао се Са бор Ру ске 
Пра во слав не Цр кве ра ди из бо ра но вог па три јар ха. Пра во слав ни ди си ден ти 
су се искре но на да ли да но ви па три јарх не ће би ти члан ста љи ни стич ко-
бре жњев ске цр кве не но мен кла ту ре, ко ја је упра вља ла па три јар ши јом од 
1943, не го енер гич ни, ка нон ски иза бра ни и не ком про ми то ва ни ли дер ко ји 
ће об но ви ти сло бо ду Цр кве и мо рал но и ду хов но пред во ди ти чи тав на род. 
Но, би ли су озбиљ но раз о ча ра ни: јер у ју ну 1990. Мо сков ска па три јар ши ја 
је за па три јар ха жур но иза бра ла Ми тро по ли та ле њин град ског Алек си ја (Ри-
ди ге ра), чо ве ка ко га је Фу ров у сво ме из ве шта ју Цен трал ном Ко ми те ту још 
1974. озна чио као нај по у зда ни јег епи ско па (са ан ти ре ли ги о зне др жав не тач ке 
гле ди шта), по сле са мог па три јар ха Пи ме на.920 За и ста, још у де цем бру 1985. 
ми тро по лит Алек си је се за ла гао за збли жа ва ње са со вјет ском др жа вом, кри-
ти ку ју ћи „пре ви ше стро гу” по зи ци ју ко ју је 1918. го ди не Цр ква има ла пре ма 
Со вјет ској вла сти и ње ном „кон струк тив ном” ста ву у то вре ме!921 Са да је из 
ар хи ва по зна то да је шеф КГБ-а Кр јуч ков не по сред но пре но што је Са бор 
иза брао Алек се ја по слао ши фро ва ну по ру ку свим упра ва ма КГБ-а на ре ђу ју-
ћи им да по мог ну у ње го вом из бо ру.922

Ово је та да под се ти ло вер не да по ли тич ка ли бе ра ли за ци ја не мо же да 
за ме ни ствар но ду хов но очи шће ње и да без об зи ра на све про ме не ко је се 
од ви ја ју у по ли тич ком те лу, зва нич на цр ква и да ље оста је под чвр стом кон тро-
лом бре жњев ске но мен кла ту ре. Јер, би ло је ја сно да Мо сков ска па три јар ши ја 
– „дру га др жав на ад ми ни стра ци ја” – уз КГБ оста је нај ма ње про ме ње ни део 
со вјет ског дру штва, са је рар си ма бре жњев ске но мен кла ту ре ко ји су оста ли 
на сво јим ме сти ма, још увек не по ка ја ни због из да је сво је па стве то ком прет-
ход них де це ни ја.

Ка ко пи ше Ев ге ни је Со ко лов: „Мо сков ска па три јар ши ја је је ди на струк-
ту ра вла сти бив шег СССР-а ко ја ни је пре тр пе ла ни ка кве про ме не од па да 
ко му ни зма у Ру си ји; а Па три јарх мо сков ски и це ле Ру си је Алек сеј II, пре ма 
до бро по зна том из ве шта ју Фу ро ва со вјет ском ру ко вод ству, био је је дан од 
со вјет ским вла сти ма нај о да ни јих је ра ра ха. Осим то га, као што се по ка за ло 
то ком про ве ра ва ња ар хи ва КГБ-а, пре но што је Ру слан Ха збу ла тов по но во 
за бра нио при ступ тим до ку мен ти маа, са да шњи па три јарх био је та ко ђе агент 
КГБ-а, са тај ним на дим ком 'Дро здов' – и то ве о ма ак ти ван агент, ако се узме 

919  Moscow N ew s, June 3-10,  10-17,  1990.
920 Jane Ellis, Th e Russi an Orthodox C hu rch, Allen Cr oom, 1986, pp. 216, 224-2 6;  Keston  News Serv ice, N  
35 2, June 14, 1 99 0,  p.  3; Fr.  George E delstein,  „No vij patriark h  kak olitsetvoreniye n ashikh  pr ob lem”, Rus sk aia 
My sl ',  October  6, 1990 (Р).
921 Писмо Горбачову, у: Va lerij  Leg os taev, Zavtra,  N  32 (297),  19 99, p. 6  (Р).
922 Bish op  Valentine, „Put' nechestivykh pogibn et ”, Suzda l' skij Palom nik, NN 18-20 , 19 94, p. 97  (Р).
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у об зир да је за слу жио по ча сну на гра ду те ор га ни за ци је (1986). Ни је по зна то 
да ли је ту на гра ду ока чио у свој угао са ико на ма, али је на се би но сио ор ден 
Цр ве не за ста ве, од мах по ред сво је ар хи је реј ске па на ги је, што је би ло про сто 
бо го хул но”.923 

Овај но ви „па три јарх” био је упо ран у сле до ва њу злим тра ди ци ја ма сво-
јих со вјет ских прет ход ни ка што је по ка зао већ 17. ју ла 1990. (на дан Ца ре вог 
му че ни штва!), ка да је дао ин тер вју зва нич ним ко му ни стич ким но ви на ма 
„Прав да”, у ко ме је од био да ко му ни стич ку пар ти ју окри ви за „из о па че ња со-
ци ја ли зма” ко ја су се у зе мљи од и гра ла на кон 1917, и јав но је из ра зио сво ју 
уз не ми ре ност због „екс пло зи је” усме ре не про тив пар ти је! „На ше на па ће но 
дру штво сто ји на пра гу ви ше пар тиј ског си сте ма. То мо же ство ри ти но ве те-
шко ће, и оја ча ти по ли тич ку не сло гу чак и уну тар са ме ко му ни стич ке пар ти је. 
Хо ће ли глас ра зу ма пре вла да ти? Ја се за и ста на дам и мо лим за то”. 

„Та ко је, на дан уби ства све тих Цар ских Му че ни ка, са стра ни ца 'Прав де' 
– бољ ше вич ке про по ве да о ни це – па три јарх све сно оба ве стио на род ка ко се 
он мо ли да се не по ја ча не сло га уну тар ко му ни стич ке пар ти је – ко лек ти ва 
ко ји је убио све те му че ни ке, Ца ра Ни ко ла ја II ње го ву по ро ди цу!”924 

'Упр кос то ме – на ста вио је па три јарх – до пу штам се би да се вра тим на 
пи та ње ко му ни стич ке пар ти је, ње не иде о ло ги је. Чи ни ми се да, у об ли ку очи-
шће ном од дог мат ских ла жи, она ни је у су прот но сти хри шћан ском уче њу. 
Чак је и 'Мо рал ни ко декс гра ди те ља ко му ни зма', ко ји је нео па же но не стао из 
оп ште упо тре бе, у скла ду са би блиј ским за по ве сти ма. То ни је из не на ђу ју ће. 
Чи та ва европ ска ци ви ли за ци ја по чи ва на мо рал ним прин ци пи ма хри шћан-
ства. Ко му ни стич ка иде о ло ги ја их та ко ђе при хва та, узи ма ју ћи мно го из 
Но вог За ве та… Мо гу ће је да не би смо би ли при ну ђе ни да бу де мо све до ци 
та ко ту жних по сле ди ца да по бе до но сни про ле та ри јат у пр вим по сле ре во лу-
ци о нар ним го ди на ма ни је об ја вио да је иде о ло ги ја не ус кла ди ва са ре ли ги јом. 
Упра во та да је, чи ни ми се, по чи ње на тра гич на гре шка'.

Зна чи да је из ја ва по бе до но сног про ле та ри ја та о то ме да је иде о ло ги ја 
(ко му ни зма) не ус кла ди ва са ре ли ги јом би ла коб на гре шка?”925

Ја сно, са та квим чо ве ком као ду хов ним во ђом зе мље, об но ва Ру си је из 
по но ра ко му ни зма не ће би ти лак за да так… 

923 Sokolov , „Tovarishch Drozdov - Vor  H evronskij”,  Novo e Russko e S lov o, July 1 8,  1997 (Р).
924 Obn ovlentsy i Moskovskaya Patri ar khiya: preem stvo  ili evo lyu tsi ya?, op.  ci t., p. 22.
925 Obn ovlentsy i Moskovskaya Patriarkhi ya: preemstv o ili ev olyutsiya? ,  op . cit.,  p.  23 . 
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8. ПО ВРА ТАК ПРОГ НА НИХ
(1990-2000)

И ту ђи ни ће са зи да ти зи до ве тво је,
и ца ре ви њи хо ви слу жи ће ти.

Ис. 60,10

Чу вај те се ла жних про ро ка, ко ји вам до ла зе у оде лу ов чи јем,
а уну тра су ву ци гра бљи ви.

Мт. 6,15

Пад ко му ни зма 1990-91. ожи вео је на де у об но ву истин ског Пра во сла вља 
у Ру си ји. Те на де, ма да да нас де лу ју на ив но, би ле су за и ста ве о ма ре ал не у оно 
вре ме. Ка да се освр не мо на про шлост, мо же мо ви де ти да су про ме не уве де не 
„гла сно шћу” и „пе ре строј ком” би ле ма ње су штин ске но што је ис пр ва де ло ва-
ло, те да су дух и сна га ко му ни зма би ли да ле ко од смр ти ка да је 25. де цем бра 
1991. го ди не цр ве на за ста ва ски ну та са Кре мља. И по ред то га, про ме не су 
би ле до вољ но зна чај не да би озна чи ле по че так но ве ере хри шћан ске исто ри-
је. Ако тра жи мо исто риј ске па ра ле ле, он да је ве ро ват но нај бли жа она ко ју 
пред ста вља Ми лан ски едикт из 313. го ди не, ка да је све ти цар Кон стан тин 
Ве ли ки по сти гао до го вор са па ган ским ца рем Ли ки ни јем, чи ме су окон ча ни 
про го ни хри шћа на у Рим ском цар ству. Про блем за хри шћа не 1990. био је: 
Кон стан ти на ниг де на ви ди ку, а по сто је ћа власт ни је ис ко ри сти ла мо гућ но-
сти ко је је има ла.

Ру ски пра во слав ни хри шћа ни су на ове про ме не ре а го ва ли на три раз ли-
чи та на чи на. Истин ски пра во слав ни хри шћа ни из Ка та комб не Цр кве би ли су 
опре зни, пла ше ћи се пре ва ре и, уоп ште, оста ја ли су у тај но сти, не тра же ћи 
ре ги стра ци ју сво јих оп шти на и не узи ма ју ћи над зем не цр кве у ко ји ма би 
слу жи ли. Мо сков ска па три јар ши ја – или „Со вјет ска цр ква”, ка ко је би ла по-
зна та ме ђу Истин ским Пра во слав ним Хри шћа ни ма – би ла је за бри ну та да 
ће у де мо крат ском дру штву из гу би ти мо но пол ски по ло жај ко ји је има ла под 
со вје ти ма. Она је ис ко ри сти ла при ли ку ко ју су јој пру жи ли но ви за ко ни да 
отво ри мно ге цр кве (са мо у пр вих де вет ме се ци 1990. отво ре но их је 1.830) и 
да при ми сав но вац ко ји је Ру ски пар ла мент на ме нио за об но ву цр ка ва. Тре-
ћа сна га у ру ском пра во слав ном жи во ту, Ру ска За гра нич на Цр ква (РПЦЗ), 
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ко ја је то ком со вјет ског пе ри о да јав но исту па ла про тив МП по др жа ва ју ћи 
Истин ску Пра во слав ну Цр кву, до не ла је од лу ку да осну је па ро хи је у Ру си ји 
и та ко пру жи ал тер на ти ву вер ни ма ко ји са јед не стра не ни су хте ли да се при-
дру же Мо сков ској па три јар ши ји, али са дру ге ни су би ли спрем ни за стро ги 
ка та комб ни жи вот. 

Осло бо ђе ње или пре ва ра?
Пр во пи та ње на ко је је тре ба ло да ти од го вор би ло је: да ли је ко лек тив ни 

ан ти христ за и ста мр тав? Ако је та ко, он да су по след ња вре ме на, па ра док-
сал но, окон ча на? Или је то био са мо при вр ме ни „пре дах”, у ко ме ан ти христ 
при пре ма но ви, ис тан ча ни ји, све о бу хват ни ји и смр то но сни ји удар?

Зна ци су би ли по ме ша ни. С јед не стра не, ни је мо гло би ти сум ње да су 
пе ре строј ка и пад ко му ни зма до шли пре ка сно за оп ко ље ну Ка та комб ну Цр-
кву, ко ја је би ла ра се ја на и по де ље на, са тра гич ним по мањ ка њем епи ско па 
и све штен ства не сум њи во пра во слав ног и апо стол ског пре јем ства. Пад Гво-
зде не за ве се омо гу ћио је Ру ској За гра нич ној Цр кви да уђе у Ру си ју и об но ви 
је рар хи ју Истин ске Цр кве, док је уво ђе ње сло бо де го во ра и штам пе омо гу-
ћи ло ми ли о ни ма со вјет ских гра ђа на да по пр ви пут са зна ју исти ну о сво јој 
др жа ви и цр кви. На осно ву те спо зна је, они су са да мо гли да при ђу Истин ској 
Цр кви без бо ја зни да ће би ти по сла ти у за твор или кон цен тра ци о не ло го ре. 
На та ла су раз о ча ра ња пост со вјет ском де мо кра ти јом ко ји је усле дио сре ди-
ном де ве де се тих, оправ да но је ис так ну то да је сло бо да дво се кли мач, ко ји 
мо же да уни шти жи вот, јед на ко као што мо же и да га да; „сло бо да” Ру си ји 
ни је до не ла са мо ин те ре сант не ча со пи се, не го и си ро ма штво и кри ми нал. 
Ипак, ду ша жед на исти не са да ни је мо ра ла да че ка да ри ва ње сви ше, не го је 
би ла сло бод на да је тра жи и про на ла зи, и та мо гућ ност ко нач но је пру же на 
ма са ма на ро да.

Са дру ге стра не, са мо ма ли број Ру са је ис ко ри стио ову сло бо ду да би 
тра гао за исти ном, ко ја пред ста вља пра ву ду хов ну сло бо ду. И та ко, ако је 
пад ко му ни зма 1989-1991. пред ста вљао осло бо ђе ње, то је би ло осло бо ђе ње 
са нео че ки ва ним од су ством ра до сти. Пра во сла вље ни је би ло об но вље но ни 
у др жа ви ни у зва нич ној цр кви, а ма се на ро да оста ле су нео бра ће не. Де сет 
го ди на ка сни је све ште ник Мо сков ске па три јар ши је мо гао је да твр ди да је 
„ре ге не ра ци ја цр кве ног жи во та по ста ла ја сан по ка за тељ чу де сног пре о бра-
же ња Ру си је”.926 Али иза но во по зла ће них ку по ла вла да ли су је рес и ко руп ци ја 
за стра шу ју ћих раз ме ра. Осим то га, ис тра жи ва ња су по ка за ла да иако је број 
926 F r. Andrej Ru mya ntsev, „Kesaryu – Kesarev o”, Vec herni a ia   M oskva,  21  September,  2000,  p. 1 (Р).
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оних ко ји су се из ја шња ва ли као пра во слав ни хри шћа ни ра стао, ис прав ност 
и ду би на ве ре ових но вих хри шћа на би ли су под зна ком пи та ња…927 Баш 
као што је сто ле ће ра ни је про ре као све ти тељ Те о фан За твор ник: „Иако ће 
се хри шћан ско име чу ти сву да, и сву да ће се ви де ти цр кве и цр кве не слу жбе, 
све ће то би ти са мо при вид, а уну тра ће би ти пра во от пад ни штво. На том 
тлу ро ди ће се ан ти христ…”.

Ка ко је вре ме про ла зи ло, ра зор ни и под ри ва ју ћи ефек ти ру ске „де мо-
кра ти је” по ста ја ли су све очи глед ни ји. Пор но гра фи ја и кри ми нал свих вр ста 
дра ма тич но су ра сли; по ми шље њу мно гих, са да је по ста ло те же од га ји ти 
де цу у ду ху истин ске хри шћан ске по бо жно сти, не го што је то би ло у со вјет-
ском пе ри о ду. Оп шти ни во кул ту ре та ко ђе је опа дао; а сло бо да да та ре ли ги ји 
пре је ко ри сти ла сва ко ја ким сек та ма и ла жним ре ли ги ја ма, не го истин ском 
хри шћан ству. 

Је дан ано ним ни члан Мо сков ске па три јар ши је си ту а ци ју ана ли зи ра на 
сле де ћи на чин: „Упр кос осло бо ђе њу и из ве сној об но ви цр кве ног жи во та у 
прет ход них не ко ли ко го ди на, ре ал на си ту а ци ја за Цр кву за пра во се ни је зна-
чај но про ме ни ла на бо ље. Ка ква је ко рист од на ра ста ју ћег бро ја кр ште ња ако 
се од хи ља ду кр ште них мо гу на ћи је два јед но или дво је ко ји же ле да по ста ну 
хри шћа ни у оном сми слу ко ји тој ре чи при да је мо ми, док прак тич но сви се бе 
сма тра ју „вер ни ци ма” (у ко га?)? Ка ква је ко рист од по ве ћа ног бро ја из да ња 
ду хов не ли те ра ту ре ка да се отво ре но ан ти цр кве на и је ре тич ка ли те ра ту ра 
ши ри да ле ко бр же? Ка ква је ко рист од ма сов них вен ча ња ка да број абор ту са 
и раз во да ра сте мно го бр же, да и не го во ри мо о сва ко вр сном сек су ал ном не-
мо ра лу? Ка ква је ко рист од пре но ше ња бо жан ских слу жби пу тем те ле ви зи је, 
ка да ве ћи на гле да ла ца тих про гра ма не же ли да се мо ли у цр кви, не го ви ше 
во ли да игра уло гу 'обо жа ва ла ца', док они ко ји озбиљ но жи ве цр кве ним 
жи во том те шко да уоп ште и гле да ју те ле ви зи ју? Ка ква је свр ха ве ро на у ке у 
шко ла ма ка да оста так школ ског про гра ма оста је ате и стич ки, па та ко ђак ше-
стог раз ре да на пре да ва њи ма из књи жев но сти 'об ра ђу је' би блиј ске по ве сти у 
одељ ку под на сло вом 'Бај ке', а исто ри ју ста рог све та са по гла вљем о хри шћан-
ству по ла же пре ма пот пу но исто вет ном уџ бе ни ку као пре пет на ест го ди на? 
Чак и ако у шко ли по сто ји озби љан при ступ ве ро на у ци, ка ква је ње на свр ха 
ако су ро ди те љи де те та ате и сти, ко ји га не уче да жи ви цр кве ним жи во том, 
да се ис по ве да и при че шћу је, да се мо ли и да по сти? Хо ће ли му он да та ква 
ве ро на у ка би ти од ко ри сти? 

927 В иди: Kimm o  Kaariain en , Relig i on  in Russ ia  aft er  the Col lapse of Communism,  L e wisto n- Queenston-
 Lampeter: Edwin  Mellen Press, 1998; Tatia na  Senina , „Ty nos ish ' imia ,  budto zhiv, no ty mertv”, Verto grad-
Inform ,  Sept ember-Oc tober, 20 00,  pp. 46- 72  (Р).
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Ов де не го во ри мо по дроб ни је о de fac to па ду Пра во сла вља у За пад ној 
Укра ји ни…, о ра пид ном по ра сту и ши ре њу Ла тин ства, про те стан ти зма, 
као и на ро чи те је ре си ко ја те жи ује ди ње њу хри шћан ства са ју да и змом или 
кри шна и змом, о 'не тра ди ци о нал ној ме ди ци ни', астро ло ги ји, враџ би на ма и 
нај ра зли чи ти јим вр ста ма са та ни зма. Ми ов де та ко ђе не го во ри мо о отво ре ној 
кам па њи мо рал ног раз вра ћи ва ња пре ко сред ста ва ма сов ног ин фор ми са ња, 
ко ја су го то во ис кљу чи во у ру ка ма не при ја те ља Цр кве и отаџ би не.

Глав но је то да се на ша Цр ква (МП) прак тич но од ре кла иде а ла Све те 
Ру си је и Пра во слав не Др жав но сти као мо рал но-дог мат ских стан дар да, да 
се ухва ти ла у ко ло де мо крат ских по ли ти ча ра и да је, уз уоч љи ве зна ке но-
стал ги је за бољ ше ви ци ма, по че ла да у ли цу сво јих је ра ра ха бла го си ља сва ку 
ини ци ја ти ву но ве вла сти. Ово је до ве ло до на шег да на шњег ста ња не спо соб-
но сти за от пор том кон цен три са ном и ду бо ко по зи ци о ни ра ном на ср та ју 
си ла не при ја тељ ски рас по ло же них пре ма Цр кви – што је пак у зна чај ној 
ме ри омо гу ћи ло не при ја те љу да про дре у Цр кву – као и до не спо соб но сти 
Цр кве да уви ди по гре шке у соп стве ној сре ди ни. На при мер, ка ко мо же мо да 
се су прот ста ви мо ши ро ко рас про стра ње ном уче њу про то је ре ја Алек сан дра 
Ме ња, ко ји се ве о ма уда љио од Пра во сла вља, али чи је уче ње ни ко ни је осу дио 
као је рес? О то ме се по ја ви ла са мо јед на ма ла, иако ве о ма до бро на пи са на 
књи га, у вр ло огра ни че ном ти ра жу. У усло ви ма де мо кра ти је сва ко до би ја 
бла го слов за све, а пре све га они ко ји чи не зло до би ја ју бла го слов за сво ја 
зла де ла. И ми са ужа сом по сма тра мо ка ко се на на ше очи ста до Хри сто во 
оси па пред ву ци ма…”.928

На рав но, они ма ко ји љу бе Бо га све по ма же на до бро (Рим. 8,28). И ко ли ко 
год да су де ве де се те би ле де при ми ра ју ће, оне су пру жи ле ва жне лек ци је сви-
ма ко ји су же ле ли да их на у че. Ме ђу нај зна чај ни јим од њих би ла је спо зна ја 
да „ко му ни зам” и „де мо кра ти ја” ни су би ли јед но став но две су прот но сти, 
јед на до бра а дру га зла. Док год су Ру си осу ђи ва ли ко му ни зам а уз ди за ли 
де мо кра ти ју, не уви ђа ју ћи бли ске исто риј ске и фо ло соф ске ве зе из ме ђу ова 
два за пад на уче ња, они ни су мо гли да раз у ме ју ствар не ко ре не ре во лу ци је, те 
сто га ни да се вра те Истин ском Пра во сла вљу. Али већ по чет ком де ве де се тих 
пра во слав ни Ру си по че ли су да схва та ју злу и ан ти хри шћан ску при ро ду не са-
мо Ок то бар ске бољ ше вич ке, не го и Фе бру ар ске де мо крат ске ре во лу ци је…

Да по вра так де мо кра ти је ни је са со бом до нео ствар но очи шће ње по ли-
тич ког жи во та би ло је ја сно ка да се ис по ста ви ло да ни ко од ко му ни стич ких 
про го ни те ља у прет ход них 70 го ди на, на чи та вој огром ној те ри то ри ји Ис точ-

928 Анон им , „O Prav oslavn om  T sarstve i Po slednem  Vremen i” , без вр емена  или мес та издавањ а ( Р).



506

не Евро пе и Ру си је, не ће би ти из ве ден на су ђе ње за сво је зло чи не. По сле ди це 
су би ле ви ше не го очи глед не. Та ко је јед на гру па „по ка ја них” ко му ни ста, 
осе ћа ју ћи по ли тич ке „зна ке вре ме на” пре у зе ла власт „де мо крат ским” пу чем 
1991. и од мах ус по ста ви ла та ко бли ске и за ви сне ве зе са сво јим за пад ним 
са ве зни ци ма, да се ра ни је на пред на (иако не е фи ка сна) ру ска еко но ми ја тран-
сфор ми са ла у го ми лу за ста ре лих фа бри ка с јед не стра не, а са дру ге у из вор 
јеф ти них си ро ви на за За пад.929 Дру га гру па, игра ју ћи на кар ту раз о ча ра ња ко је 
су мно ги осе ћа ли, фор ми ра ла је на ци о на ли стич ку опо зи ци ју – али опо зи ци ју 
ко ју је ка рак те ри са ла мр жња, за вист и пре не га тив но не го кон струк тив но 
раз у ме ва ње ствар них ду хов них по тре ба и иден ти те та на ро да. Оста ли су, 
ко ри сте ћи лич не кон так те и до ла ре сте че не у сво јој ко му ни стич кој про шло-
сти, ушли у „би знис” – то јест ме ша ви ну кри ми на ла, из ну ђи ва ња и нај го ре 
ка пи та ли стич ке прак се.

Сто га ма ло из не на ђу је чи ње ни ца да су у мно гим цр ква ма на ста ви ли да про-
из но се мо ли тву за из ба вље ње „од гор ког му че ња без бо жнич ке вла да ви не”…

Усред овог нео р га ни зо ва ног бе за ко ња мно ги су по че ли но стал гич но 
да жа ле за ор га ни зо ва ним бе за ко њем со вјет ског пе ри о да, сма тра ју ћи да јеф-
ти но ћа хра не у со вјет ско до ба не ка ко пре те же над уни шта ва њем де се ти на 
ми ли о на ду ша кроз со вјет ско на си ље и про па ган ду. Као де ца Изра и ља ко ја 
су би ла раз о ча ра на су ро вом сло бо дом у пу сти њи, и они су по че ли да жа ле за 
те ле сним за до вољ стви ма Егип та. Али за раз ли ку од Изра и ља ца, лу та ли це у пу-
сти њи пост со вјет ске Ру си је ни су има ле Мој си ја да их по ве де да ље у Обе ћа ну 
Зе мљу. За и ста, они су осе ћа ли по тре бу за та квим во ђом. Иако су мно ги још 
че ка ли по вра так Ста љи на, би ло је мно го оних ко ји ма је дра жи био лик Ца ра 
Ни ко ла ја Дру гог, чи је све ве ће по што ва ње мо ра би ти при хва ће но као јед на 
од по ја ва ко је нај ви ше охра бру ју то ком де ве де се тих го ди на. Али сла вље ње 
пред ре во лу ци о нар них ца ре ва не ће до ве сти до по ја ве по стре во лу ци о нар ног 
ца ра, ако не бу де удру же но са по ка ја њем. Ма ло је оних ко ји су раз у ме ли да је 
на род мо рао да по ста не до сто јан та квог ца ра по врат ком Истин ској Цр кви и 
жи во том за сно ва ним на за по ве сти ма Бо жи јим. Ина че, ако би на ста ви ли да 
се кла ња ју злат ном те ле ту, но ви Мој си је, и ка да би се та кав по ја вио, по ло мио 
би та бли це за ко на пред њи хо вим очи ма. А ако би на ста ви ли да сле де но вог 
Да та на и Ави ро на је ре тич ке МП, он да би се под њи хо вим но га ма та ко ђе 
отво ри ла зе мља, или би би ли осу ђе ни да још 40 го ди на лу та ју кроз пу сти њу, 
уми ру ћи пре но што про на ђу обе ћа ну зе мљу – очи шће ну и Све ту Ру си ју.                  

929 Види: Mikhail Naza rov, Tajna Ro ss ii, Moscow: „Ru ssk aia Idea”, 1999 (Р).
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Па три јарх и сер ги јан ство
На кон што је из ра зио по др шку ко му ни сти ма у ју ну 1990, „па три јарх” 

Алек си је је бр зо по вра тио рав но те жу и осе ћај за то у ком прав цу ве тар ду ва, 
те убу ду ће ни је би ло отво ре не по др шке ко му ни стич кој пар ти ји. Мо жда је ди-
ни из у зе так био је ста вља ње ње го вог пот пи са, у де цем бру 1990, на пи смо 53 
до бро по зна та по ли ти ча ра, ака де ми ка и књи жев ни ка, ко ји су апе ло ва ли на 
Гор ба чо ва да пре ду зме хит не ме ре ра ди раз ре ше ња кри зног ста ња у зе мљи. 
У пи сму се го во ри ло о „де струк тив ној дик та ту ри љу ди бе стид них у сво јим 
те жња ма ка при сва ја њу те ри то ри ја, ре сур са, ин те лек ту ал них бо гат ста ва и 
рад не сна ге зе мље ко ја се зо ве СССР”.930 Но, па три јарх је уско ро опо звао свој 
пот пис; а не ко ли ко не де ља ка сни је, на кон по ги би ја у Виљ ну су, из ја вио је ка ко 
су та уби ства пред ста вља ла „ве ли ку по ли тич ку гре шку, на цр кве ном је зи ку 
– грех”. За тим је, у ма ју, јав но из ра зио не сла га ње са ути цај ним чла ном бло ка 
„Са вез” ко ји је ре као да вој ска и све штен ство тре ба да бу ду на ши ро ко ко ри-
шће ни у спа са ва њу на ро да и отаџ би не. По ми шље њу Алек се ја Ри ди ге ра те 
ре чи мо гле би би ти не пра вил но схва ће не у сми слу тврд ње о спрем но сти да 
се Цр ква ис ко ри сти за по ли тич ке ци ље ве. Па три јарх је по но вио сво је ре чи 
из го во ре не прет ход не је се ни: Цр ква и ве ра не тре ба да се ко ри сте као по ли-
циј ски пен дрек.931 До ју на па три јарх је за вр шио сво ју ве ли чан стве ну тран-
сфор ма ци ју од за др тог ко му ни сте у оду ше вље ног де мо кра ту ко ји Јељ ци ну 
ка же: „Не ка Вам Бог по мог не да по бе ди те на из бо ри ма”.

Још по ра зни је би ло је ње го во то бо жње од ба ци ва ње сер ги јан ства. Та ко 
је у ин тер вјуу ча со пи су „Из ве сти ја” од 6. ју на ре као: „Ова го ди на до не ла нам 
је сло бо ду од др жав ног над зо ра. Са да има мо мо рал но пра во да ка же мо ка ко 
Де кла ра ци ја ми тро по ли та Сер ги ја при па да про шло сти, и да се ви ше не ру ко-
во ди мо њо ме… Ми тро по лит је са ра ђи вао са зло чин ским узур па то ри ма. То 
је би ла ње го ва тра ге ди ја… Да нас мо же мо да ка же мо ка ко је ње го вом Де кла-
ра ци јом ши ре на не и сти на да је њен циљ 'до во ђе ње Цр кве у пра ви лан од нос 
са со вјет ском вла дом'. Но, тај од нос – а у Де кла ра ци ји он је ја сно де фи ни сан 
као пот чи ња ва ње Цр кве ин те ре си ма вла да ју ће по ли ти ке – упра во и је сте оно 
што је не при хва тљи во са ста но ви шта Цр кве… Сто га од љу ди ко ји ма су ти 
ком про ми си, ћу та ње, из ну ђе на па сив ност или из ра жа ва ње ло јал но сти, ко је 
је цр кве но ру ко вод ство се би у то до ба до пу сти ло, про у зро ко ва ли пат њу – од 

930 K eston New s S er vic e,  no. 3 69, Feb ruary 21, 1991, p. 6 .
931 П исмо у:  Lit ernaturna ia Rossia, J un e  14, 199 1 ( Р); Oxa na Antic, „Pat riarch Aleksii II: A P oli tical 
Portrait”, Report o n t he USSR,  vo l. 3, no. 45,   No vember 8,  1991 ,  p.  17.
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тих да кле љу ди, не са мо пред Бо гом не го и пред њи ма, ја тра жим опро штај, 
раз у ме ва ње и мо ли тве”.932

Осим то га, у ин тер вјуу „Ком со мол ској прав ди” да том са мо два ме се ца 
ра ни је, он је ре као: „За Цр кву је нај ва жни је да са чу ва се бе за на род, ра ди мо-
гућ но сти при сту па ња Ча ши Хри сто вој, Ча ши При че шћа… По сто ји пра ви ло 
ка да хри шћа нин пре у зи ма грех на се бе ка ко би из бе гао ве ћи грех… По сто је 
си ту а ци је ка да чо век, хри шћа нин, тре ба да жр тву је лич ну чи сто ту, лич но 
са вр шен ство, ка ко би од бра нио не што ве ће… Та ко се и у слу ча ју ми тро по-
ли та Сер ги ја и ње го вих на след ни ка у цр кве ном ру ко вод ству под со вјет ском 
вла шћу до га ђа ло да се го во ри не и сти на, до га ђа ло се да се го во ри ка ко је код 
нас све нор мал но. Али Цр ква је би ла про го ње на. Да ва не су из ја ве о по ли-
тич кој ло јал но сти. До ла зи ло је до од ри ца ња од пу но ће цр кве ног жи во та, од 
до бро твор не де лат но сти, од ми ло ср ђа, па и од Др жав не ико не Мај ке Бо жи је. 
Ишло се на ком про ми се”. Дру гим ре чи ма, ма да је сер ги јан ство грех, оно је 
би ло оправ да но. Оно мо же да „не ста не у про шло сти”, али ако се та кве окол-
но сти по но во по ја ве, по но во мо же и тре ба да до ђе до „жр тво ва ња” лич не 
чи сто те!…933

За тим је у сеп тем бру 1991, у ин тер вјуу ча со пи су „30 Di as”, па три јарх ре-
као: „Цр ква ко ја има ми ли о не вер них не мо же да оде у ка та ком бе. Цр кве на 
је рар хи ја пре у зе ла је грех на сво је ду ше: грех ћу та ња и ла га ња за до бро на ро да, 
ка ко не би у пот пу но сти би ла укло ње на из ре ал ног жи во та. На че лу епар хи је и 
као пред став ник Мо сков ске па три јар ши је у пре го во ри ма, ја сам та ко ђе мо рао 
да по пу стим у јед ној ства ри, ка ко бих од бра нио дру гу. Тра жио сам опро штај 
од Бо га, тра жим опро штај, раз у ме ва ње и мо ли тве свих оних ко је сам по вре-
дио сво јим уступ ци ма, ћу та њем, при нуд ном па сив но шћу или по ка зи ва њем 
ло јал но сти ко ју је је рар хи ја у том пе ри о ду мо ра ла да по ка же”.934

Ово је бли же са мо о прав да њу не го по ка ја њу. И на лик је из ја ви ми тро-
по ли та Ни ко ла ја (Кор не а нуа) из Ба нат ске епар хи је Ру мун ске па три јар ши је, 
ко ји је ис по ве дио да је са ра ђи вао са Се ку ри та те ом и да је због ла жних по ли-
тич ких раз ло га сврг нуо све ште ни ка оца Кал чи ју, док би, да ни је чи нио та кве 
ком про ми се, по ње го вим ре чи ма, био би при ну ђен да на пу сти свој по ло жај, 
„што у си ту а ци ји то га вре ме на не би би ло до бро за Цр кву”. Дру гим ре чи ма, 
ка ко пи ше Вла ди мир Ко зир јев: 'То зна чи: ја сам обес ча стио Цр кву и сво ју 

932 „Патријарх Алек си је  II: Ја  п реузимам на себ е одговорност за  све шт о се дого дило”, I zv es tia , N 
137 ,  Ju ne 10, 199 1;  Bis ho p Gregory Grabbe, „Dogmatiz ats ia Sergianstva”, Pravoslavnaia R us', no.  1 7  (14 46), 
Se pt em ber 1/14, 1991, p. 5 (Р).
933 Gr abbe,  „Dogmatiz a tsia Sergianst va” , op. cit., p. 5.
934 30 Dias, Rome/ Sa o Paolo, August-Septem be r, 1991 , p .  23.
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епи скоп ску ду жност, из дао сам оне ко је је тре ба ло да шти тим, са бла знио сам 
сво ју па ству. Али ја сам то учи нио за до бро Цр кве!'”935

У дру гом ин тер вјуу, освр ћу ћи се на по ло жај Цр кве у вре ме па три јар ха 
Ти хо на, па три јарх Алек си је је ре као: „Цр ква ни је мо гла, ни је има ла пра во да 
оде у ка та ком бе. Она је оста ја ла за јед но са на ро дом и пи ла до дна ча шу стра да-
ња ко ја су јој па ла у удео”.936 Па три јарх Алек си је је ов де за бо ра вио да спо ме не 
да је па три јарх Ти хон дао на ро чит бла го слов Ми хај лу Жи жи љен ку, бу ду ћем 
све ште но му че ни ку Мак си му Сер пу хов ском, да по ста не тај ни ка та комб ни 
епи скоп ако при ти сак др жа ве на Цр кву по ста не пре јак. Што се ти че тврд ње 
да су сер ги јан ци то бо же по де ли ли са на ро дом ча шу стра да ња, ту па три јар ха 
тре ба сма тра ти све сним ли це ме ром. Сви ма је по зна то да су со вјет ски је рар си 
жи вот про во ди ли у рас ко ши, док су исто вре ме но ка та комб не хри шћа не и 
ди си ден те сла ли на му че ња и смрт у за тво ри ма КГБ-а!

У свом но ви јем освр ту на сер ги ја ни зам, 9. но вем бра 2001, па три јарх 
је у пот пу но сти од ба цио ма ску по ка ја ња, из ја шња ва ју ћи се у од бра ну Де-
кла ра ци је: „То је био му дар ко рак ко јим је ми тро по лит Сер ги је по ку шао да 
са чу ва Цр кву и клир. Из ја вљу ју ћи да чла но ви Цр кве же ле се бе да ви де као 
део до мо ви не и да де ле ње не ра до сти и ту ге, он је по ку шао да по ка же они ма 
ко ји су про го ни ли и уни шта ва ли Цр кву, да ми, де ца Цр кве, же ли мо да бу де-
мо ло јал ни гра ђа ни, те да сто га при пад ност Цр кви не ће љу де ста вља ти ван 
за ко на. Да кле, у пи та њу је пре те ра на оп ту жба…”937

Ав гу стов ски др жав ни удар
Да је отров сер ги јан ства још увек у ње му, па три јарх је по ка зао то ком по-

ку ша ја пре вра та у ав гу сту 1991. Ка да му се ру ски пот пред сед ник Алек сан дар 
Руц кој обра тио ују тро 19. но вем бра, па три јарх се, као и не ке дру ге во де ће 
по ли тич ке лич но сти, из го во рио „бо ле шћу”, од бив ши да га ви ди. На кра ју је 
ипак дао из ја ву, уве че 20. и по том још јед ном ра но ују тро 21, но она је, по 
ре чи ма оца Гље ба Ја ку њи на, оста вља ла ути сак „при лич не нео д луч но сти”.938 
Па три јарх је по звао обе стра не на из бе га ва ње кр во про ли ћа, али ни је отво-
ре но осу дио за ве ре ни ке.

935 Kozyrev , „[orth od ox -synod] Re: Th e Orthodox Episcopate of the Russian persecuted Church”, „,   . 28 
November, 2002.
936 Цитирано према: Anatoly Krasikov, „'Tretij Rim' i bolsheviki (bez grifa 'sovershenno sekretno')”, у: 
Filatov, S.B. (ed.), Religia i prava cheloveka, Moscow: Nauka, 1996, p. 198 (Р).
937 http://www.ripnet.org/besieged/rparocora.htm
938 Јеромонах Тихон (Казушин), лична комуникација; Natalya Babisyan, „Svyashchenniki na 
barrikadakh”, Khristianskie Novosti, no. 38, August 22, 1991, p. 21 (Р).
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Џејн Елис ко мен та ри ше: „Иако је па три јарх из дао са оп ште ња то ком 
др жав ног уда ра, та са оп ште ња би ла су бла га и нео д ре ђе на, те сто га мно ги 
сма тра ју да је он че као да ви ди ка ко ве тар ду ва, пре не го што се од лу чио да 
их из да. У свр га ва њу Ко му ни стич ке пар ти је, КГБ-а и со вјет ског си сте ма ви ше 
су до при не ли све ште ни ци у Бе лом до му, зда њу Ру ског пар ла мен та, као што 
је ве те ран бор бе за ре ли ги о зну сло бо ду отац Гљеб Ја ку њин, и дру ги хри шћа-
ни ме ђу они ма ко ји су иза шли на ба ри ка де”.939 (То ком на па да на Пар ла мент 
1993. он је по ка зао слич ну нео д луч ност. „Обе ћао је да ће екс ко му ни ци ра ти 
пр ву осо бу ко ја отво ри ва тру, али ка да су пуц њи за гр ме ли око Бе лог до ма, 
за бо ра вио је на сво је обе ћа ње”.940)

И тек у сре ду ују тро па три јарх је по слао сво га пред став ни ка, ђа ко на Ан-
дре ја Ку ра је ва, у згра ду Ру ског пар ла мен та, где се у то вре ме већ на ла зи ло 
не ко ли ко све ште ни ка ди си де на та. А пр ви мо ле бан ру ским Но во му че ни ци ма 
на бал ко ну Бе лог до ма од слу жи ла су два све ште ни ка Ру ске За гра нич не Цр кве 
– о. Ни ко лај Ар тјо мов из Мин хе на и о. Вик тор Уса чов из Мо скве. Да не би 
за о стао, па три јарх је од мах од го во рио сво јим мо ле ба ном, а исто га да на ана-
те ми сао је све оне ко ји су узе ли уче шћа у ор га ни за ци ји др жав ног уда ра.

Овим ак ци ја ма па три јарх је очи глед но оја чао сво ју по зи ци ју у од но су 
на Јељ ци но ву ад ми ни стра ци ју, па је 27. ав гу ста Јељ цин при су ство вао за у по-
ко је ној слу жби у Ус пен ској цр кви мо сков ског Кре мља, то ком ко је је па три-
јарх по здра вио про паст за ве ре, ре кав ши да ће „гнев Бо жи ји па сти на че да 
не по слу шно сти”.941 Та ко је за 13 ме се ци па три јарх од про ко му ни стич ког и 
ан ти де мо крат ског др жа ња пре шао на ан ти ко му ни стич ко и про де мо крат ско. 
Ово по мањ ка ње прин ци пи јел но сти ни ко га не тре ба да из не на ди: јер су шти-
на сер ги јан ства и ко рен је ре си Мо сков ске па три јар ши је је сте при ла го ђа ва ње 
све ту и све му у шта свет ве ру је и што свет хва ли. 

Ве ро ват но као ре зул тат ове но ве по ли тич ке ори јен та ци је, а с об зи ром на 
то су мно ги де мо крат ски ли де ри и на За па ду и у Ру си ји Је вре ји, па три јарх је 
на чи нио свој нај сме ли ји еку ме ни стич ки ко рак до та да чу ве ним го во ром пред 
ра би ни ма Њу јор ка од 13. но вем бра 1991, ко ји је за по чео ре чи ма: „Дра га бра ћо, 
ша лом ва ма у име Бо га љу ба ви и ми ра!... Ми смо сви бра ћа, јер смо сви де ца 
Ста рог За ве та са Го ре Си нај ске, ко ји је, ка ко ми хри шћа ни ве ру је мо, об но вио 
Хри стос… Ваш за кон је наш за кон, ва ши про ро ци су на ши про ро ци”.

939 Ellis, „Th e Russian Church: hopes and fears”, Church Times, September 13, 1991.
940 Sokolov, op. cit.
941 Он је рекао да Црква није подржала пуч (мада постоје јасни докази да су га митрополити 
Филарет Кијевски и Питирим Волоколамски подржали), него да је „стала на страну закона и слободе” 
(Report on the USSR, vol. 3, no. 36, September 6, 1991, p. 82).
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Ка ко пи ше је ро ђа кон Те о фан: „Па три јарх је отво ре но, у име Пра во слав не 
Цр кве, ис по ве дио да смо 'ми јед но са Је вре ји ма, без од ри ца ња од хри шћан ства 
и не на су прот хри шћан ству, не го у име хри шћан ства и за хва љу ју ћи хри шћан-
ству, као што су Је вре ји јед но са на ма не на су прот је вреј ству, не го у име и 
за хва љу ју ћи истин ском је вреј ству. Ми смо одво је ни од Је вре ја за то што још 
ни смо у пот пу но сти хри шћа ни, док су Је вре ји одво је ни од нас за то што још 
ни су у пот пу но сти Је вре ји. Јер пу но ћа хри шћан ства укљу чу је и се бе и ју да-
и зам, док је пу но ћа ју да и зма хри шћан ство… Је вреј ски на род нам је бли зак 
по ве ри. Ваш за кон је наш за кон, ва ши про ро ци на ши про ро ци'. Па три јарх је 
Је вре је по звао на за јед нич ки рад у из град њи 'но вог свет ског по рет ка': 'на шим 
за јед нич ким на сто ја њи ма ми тре ба да из гра ди мо но во дру штво – де мо крат-
ско, сло бод но, отво ре но… дру штво у ко ме ће Је вре ји жи ве ти у си гур но сти и 
ми ру, у ат мос фе ри при ја тељ ства, ства ра лач ког брат ства, брат ства де це јед ног 
Бо га, Оца свих, Бо га ва ших и на ших ота ца'.942

И ра би ни ни су за бо ра ви ли част ко ју им је ука зао Мо сков ски па три јарх: 
то ком по се те Алек си ја II Сје ди ње ним Др жа ва ма 1993. го ди не вр хов ни ра бин 
Њу јор ка Шне јер уру чио му је на гра ду 'При зив са ве сти'. Па три јарх је и 1991. 
и 1993. био гост исто и ме не ци о ни стич ке ор га ни за ци је; он је по се ћи вао си на-
го ге и су сре тао се са је вреј ским ре ли ги о зним во ђа ма…”943

Укра јин ски рас кол
Два цр кве на по кре та чи је је вођ ство жи ве ло у ино стран ству по че ла су 

да пред ста вља ју при лич ну прет њу Мо сков ској па три јар ши ји де ве де се тих 
го ди на.

Пр ви је био по крет за укра јин ску цр кве ну ауто ке фал ност. Да би се овај 
по крет пра вил но схва тио, по треб но је да се вра ти мо на Љвов ски са бор из 
1946. го ди не, ка да је Ста љин ин те гри сао уни ја те (ка то ли ке по ве ри, а пра во-
слав не по об ре ду) у Мо сков ску па три јар ши ју, при ну див ши оне ме ђу њи ма 
ко ји ни су же ле ли да по ста ну пра во слав ни на пре ла зак у иле га лу.

Ка да је на власт до шао Гор ба чов и по вео по ли ти ку гла сно сти, уни ја ти су 
иза шли на све тлост да на и от по че ли кам па њу за ле га ли за ци ју сво је цр кве. 
До би ли су по др шку на чел ни ка Са ве та за ре ли ги о зне по сло ве Кон стан ти на 
Кар че ва, ко ји је ин си сти рао на то ме да ло кал не вла сти има ју пра во да се 
до го во ре са вер ни ма, па је су ге ри сао ле га ли за ци ју уни јат ске Укра јин ске Гр ко-

942 Говор Патријарха Алексија II њујоршким рабинима, 13. новембра 1991. и јерес јудејствујућих, 
TOO „Pallada”, Moscow, 1992, pp. 8-1 (Р).
943 Hierodeacon Th eophanes, op. cit., pp. 19-20.
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ка то лич ке цр кве (УГКЦ) и за ла гао се да на род сло бод но би ра епи ско пе. Ово 
је под ста кло Мо сков ску па три јар ши ју да оп ту жи Кар че ва пред Вр хов ним 
Со вје том. Ту жбу су по др жа ли чла но ви Иде о ло шке ко ми си је Цен трал ног 
ко ми те та, укљу чу ју ћи и чла на По лит би роа Ва ди ма Ме две де ва. Услед то га 
Кар чев је сме њен (у ју ну 1989); али у јед ном ин тер вјуу ко ји је дао, он је из нео 
сле де ћи ко мен тар о они ма ко ји су га сме ни ли: „Ја слу тим да не ки чла но ви 
Си но да по на ви ци ви ше ра чу на ју на по др шку вла сти, не го на соп стве ни 
ауто ри тет у Цр кви”.944

УГКЦ је ко нач но до би ла ле га ли за ци ју у ја ну а ру 1990, убр зо на кон су сре та 
Гор ба чо ва и па пе у Ри му. Ово је пред ста вља ло дру ги ве ли ки успех ва ти кан ске 
ди пло ма ти је у ко му ни стич ком бло ку (на кон ле га ли за ци је „Со ли дар но сти” 
у Пољ ској). То је озна чи ло по че так об но ве ка то лич ке мо ћи у Ру си ји, на кон 
што су 1929. би ле пре ки ну те све ве зе са со вје ти ма. 

Ипак, још пре но што су на за кон ским осно ва ма об но ви ли сво ју сло бо ду, 
уни ја ти су по че ли да пре у зи ма ју мно ге хра мо ве у За пад ној Укра ји ни, за ко је 
су сма тра ли да им по пра ву при па да ју. До де цем бра 1991. го ди не 2.167 но ми-
нал но пра во слав них па ро хи ја пре шло је на стра ну уни ја та. Ли ше на по мо ћи 
ло кал них вла сти, ко је су на сва ки на чин по ка зи ва ле да су на стра ни уни ја та, 
Мо сков ска па три јар ши ја се на шла пот пу но бес по моћ на пред ла ви ном ко ју 
ни је мо гла да за у ста ви.

По што је Мо сков ска па три јар ши ја сма тра на дис кре ди то ва ном сво јим 
ве за ма са ко му ни змом са јед не стра не, и са ру ским на ци о на ли змом са дру ге, 
пен зи о ни са ни па три јар шиј ски епи скоп Јо ван (Бон дар чук) је у ок то бру 1989. 
про гла сио ства ра ње Укра јин ске ауто ке фал не пра во слав не цр кве (УАПЦ). 
Па три јар ши ја га је од мах ста ви ла под за бра ну све ште но слу же ња. Ипак, па-
три јар ши ја је од лу чи ла да на пра ви не ке уступ ке на ци о нал ним осе ћа њи ма 
Укра ји на ца, па је у ја ну а ру 1990. ство ри ла на вод но ауто ном ну, али про мо-
сков ски ори јен ти са ну Укра јин ску пра во слав ну цр кву (УПЦ МП), на че лу са 
Ми тро по ли том ки јев ским Фи ла ре том (Де ни сен ком).

Ме ђу тим, од но си из ме ђу пра во слав них и ка то ли ка и да ље су се за о штра-
ва ли и у мар ту уни ја те на пу шта ју че тво ро стра не пре го во ре из ме ђу ри мо ка то-
ли ка, уни ја та, пра во слав них Ру са и УПЦ МП. За тим је у ју ну УАПЦ са зва ла 
пр ви Све у кра јин ски са бор у Ки је ву, на ко ме је Мсти слав (Скрип ник), бив ши 
ли дер укра јин ских ауто ке фа ли ста у САД, био усто ли чен за пр вог па три јар ха 
у исто ри ји Укра ји не. УАПЦ до би ла је да љу зна чај ну по др шку на кон што је 
Укра ји на кра јем 1991. сте кла не за ви сност. 
944 Ogonek, N 44, October, 1989 (Р). Cf. Keston News Service, N 339, 30 November, 1989, pp. 16-18; N 341, 
11 January, 1990, pp. 13-14.
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Уоп ште, пра во слав ни Ру си про ти ви ли су се одва ја њу Ру си је од Укра ји не, 
сма тра ју ћи да су Ру си, Укра јин ци и Бе ло ру си у су шти ни три де ла јед не сло-
вен ске ра се, ко ји тре ба да се др же за јед но на осно ву сво јих бли ских вер ских, 
кул тур них и исто риј ских ве за. Ипак, ову тач ку гле ди шта ни је де ли ла ве ћи на 
вер них у Укра ји ни – или, у сва ком слу ча ју, ни су је де ли ли они ко ји су жи ве ли 
у за пад ним обла сти ма. „Укра јин ска ауто ке фал на пра во слав на цр ква – ре као 
је Ана то лиј Кра си ков – то је из раз не по ко ле бљи ве во ље укра јин ског на ро да 
да се ко нач но осло бо ди од им пе ри јал не (Ру ске) Пра во слав не Цр кве ко ја пред-
ста вља ин стру мент ду хов ног угње та ва ња укра јин ског на ро да, усме ре ног на 
ње го ву пот пу ну ру си фи ка ци ју и по ро бља ва ње”.945

Знат но ка сни је, у но вем бру 2000. у Кон стан ти но по љу, па три јарх Вар то ло-
меј је по сти гао спо ра зум са укра јин ским пра во слав ци ма (УАПЦ, „Ки јев ска 
па три јар ши ја” и Фи ла рет Де ни сен ко, али без УПЦ МП) о фор ми ра њу ује ди-
ње не по ме сне цр кве ко ја би се по ста ра ла за „пре ста нак ме ђу соб ног оп ту жи-
ва ња” и за у ста вља ње про це са пре ла же ња па ро хи ја из јед не ју рис дик ци је у 
дру гу. Ор га ни за ци о не по сло ве над гле да ће Ко ми си ја ко ја ће сво је за кључ ке 
са оп шти ти Кон стан ти но пољ ској па три јар ши ји, на кон че га ће Кон стан ти но-
пољ уре ди ти „ка нон ска пи та ња и ста тус епи ско па та и кли ра” обе цр кве.946 
Овај на ср тај Кон стан ти но пољ ске па три јар ши је на ка нон ско тле Ру ске Цр кве 
до дат но је оп те ре тио већ за тег ну те од но се (због сва ђе око Есто ни је кон крет-
но) из ме ђу Мо сков ске и Кон стан ти но пољ ске па три јар ши је.

На пе тост је по но во по ја чао уни јат ски кар ди нал Гу зар, по зи ва ју ћи све 
пра во слав не Укра јин це да се ује ди не у „јед ну Пра во слав ну укра јин ску на ци о-
нал ну цр кву (ПУНЦ) са ви зан тиј ским об ре дом али уз пот чи ње ност па пи”. У 
ју ну 2001. па па се у Ки је ву срео са во ђа ма свих укра јин ских цр ка ва из у зев са 
во ђом УПЦ МП ми тро по ли том Вла ди ми ром (Са бо да ном).947 Пре ма по след-
њим ра чу ни ца ма УПЦ МП је у Укра ји ни има ла 9.047 оп шти на (557 ви ше у 
од но су на прет ход ну го ди ну), УПЦ КП је има ла 2.781 (290 ви ше), УАПЦ је 
има ла 1.015, уни ја ти су има ли 3.317, а ка то ли ци ла тин ског об ре да 807.948

945 „Th e Exarch vs. the Patriarch”, Novoe Vremia, no. 26, July, 1992, p. 13 (Р); цитирано у: Karen Dawisha 
and Bruce Parrott, Russia and the New States of Eurasia, Cambridge University Press, 1994, p. 96.
946 http:// www.pravoslavie.ru/news/001113/glav.htm.
947         Sobornost', June, 2001; у: Pravoslavnaia Rus', N 12 (1681), June 15/28, 2001, p. 16 (Р). 
948 NG-Religia, N 7, 2001; у: Pravoslavnaia Rus', N 11 (1680), June 1/14, 2001, p. 16 (Р). Russkaia Mysl', 
31 May – 6 June, 2001.
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За гра нич на Цр ква се вра ћа у Ру си ју
Дру га ве ли ка цр кве на прет ња за Мо сков ску па три јар ши ју до ла зи ла је од 

стра не Ру ске Пра во слав не За гра нич не Цр кве (РПЦЗ), и је дан од нај ва жни јих 
цр кве них до га ђа ја у вре ме Гор ба чо ва и Јељ ци на био је по вра так те Цр кве у 
Ру си ју. РПЦЗ је већ оства ри ла сна жан ути цај на жи вот уну тар па три јар ши је 
ти ме што је 1981. ка но ни зо ва ла све те ру ске Но во му че ни ке и Ис по вед ни ке. 
Она је са да са по врат ком у Ру си ју још ви ше до би ла на зна ча ју, ну де ћи обе ћа-
ње о про ме ни по сто је ћег зва нич ног цр кве ног по рет ка - слич но оно ме што 
се до го ди ло у др жа ви.

По вра так РПЦЗ био је без сум ње је дан од нај зна чај ни јих до га ђа ја у 
цр кве ној исто ри ји, сли чан по врат ку Је вре ја у Је ру са лим на кон се дам де се то-
го ди шњег из гнан ства у Ва ви ло ну. Но, тај ва жан ко рак пред у зет је го то во 
слу чај но, без до вољ но да ле ко ви до сти и без ја сно де фи ни са не стра те ги је. За то 
су се по ја ви ли озбиљ ни про бле ми – про бле ми ко ји су се за РПЦЗ на кра ју 
по ка за ли не пре мо сти вим. 

Ови про бле ми мо гу се по де ли ти на три ка те го ри је: (а) Од нос РПЦЗ 
пре ма соп стве ној па стви код ку ће и у ино стран ству, (б) од нос РПЦЗ пре ма 
Ка та комб ној Цр кви, и (в) од нос РПЦЗ пре ма Мо сков ској па три јар ши ји и 
пост со вјет ској ру ској др жа ви.

(а) Од нос РПЦЗ пре ма са мој се би. Про блем је ов де ла ко ра зу мљив: ка ко 
Ру ска Пра во слав на За гра нич на Цр ква мо же се бе и да ље да на зи ва За гра нич-
ном, ако са да има па ро хи је уну тар Ру си је? На кра ју, њен осни вач ки акт, 
„По ло же ни је”, твр дио је ка ко РПЦЗ пред ста вља ауто ном ни део Ауто ке фал не 
Ру ске Цр кве, ко ји по сто ји (I) из ван гра ни ца Ру си је, на осно ву Ука за па три-
јар ха Ти хо на и све тог Си но да РПЦ бр. 362 од 7/20. но вем бра 1920, и то (II) 
при вре ме но, до па да ко му ни зма у Ру си ји. Са па дом ко му ни зма и ства ра њем 
па ро хи ја РПЦЗ у Ру си ји 1990. го ди не, из гле да ло је да се ова про стор на и 
вре мен ска огра ни че ња не мо гу ви ше при ме њи ва ти, те да је РПЦЗ пре ста ла 
да по сто ји као ка нон ска ор га ни за ци ја у скла ду са соп стве ном де фи ни ци јом 
из не том у „По ло же ни ју”.

Чи ни ло се да ра зум но ре ше ње овог про бле ма пред ста вља - из ме на 
„По ло же ни ја”! То је за пра во био пред лог ко ји је по ну дио во де ћи ка но ни чар 
РПЦЗ, епи скоп Гри го ри је (Гра бе), ко ји је био не пре ва зи ђе ни по зна ва лац 
жи во та РПЦЗ, јер је још 1931. по ста вљен за се кре та ра Си но да од стра не Ми-
тро по ли та ки јев ског Ан то ни ја (Хра по виц ког). Ме ђу тим епи ско пат РПЦЗ је 
од ба цио та кву су ге сти ју, и „По ло же ни је” је, ма ко ли ко то чуд но из гле да ло, 
оста ло не про ме ње но до да на шњег да на.
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За што? Иако не ма мо ди рект на све до чан ства на ко ји ма би смо за сно ва ли 
од го вор на ово пи та ње, оно што сле ди де лу је као ра зу ман за кљу чак до нет на 
осно ву то ка до га ђа ја са по чет ка де ве де се тих. Из ме на „По ло же ни ја” ко ја би 
укло ни ла про стор на и вре мен ска огра ни че ња у са мо де фи ни ци ји РПЦЗ има ла 
би за по сле ди цу то да би при ну ди ла епи ско пат РПЦЗ да: (I) пре ме сти цен тар 
сво је цр кве не ад ми ни стра ци је из Аме ри ке у Ру си ју, (II) да се про гла си (за јед но 
са сва ком ка та комб ном цр кве ном гру па ци јом ко ју би мо гла да при зна) де лом 
Ру ске Пра во слав не Цр кве уну тар Ру си је, ко ји се од дру гих де ло ва раз ли ку је 
са мо по то ме што по се ду је епар хи је и па ро хи је у ино стран ству, и (III) да са 
МП сту пи у бор бу на жи вот и смрт за умо ве и ср ца Ру са.

Ме ђу тим, ар хи је ре ји РПЦЗ ни су би ли спрем ни да при хва те ове по сле ди-
це. Из ме ђу оста лог, они су у ино стран ству би ли до бро си ту и ра ни и при лич но 
еко ном ски за ви сни од при ло га стра них обра ће ни ка у Пра во сла вље, те уз 
не ко ли ко из у зе та ка ни су би ли спрем ни да удоб ност и ре ла тив ну си гур ност 
жи во та на За па ду за ме не за не из ве сност и оску ди цу жи во та у Ру си ји. На-
рав но, сав сми сао по сто ја ња РПЦЗ са сто јао се у ње ном бу ду ћем по врат ку 
у отаџ би ну (пр во бит но она се на зи ва ла Ру ска Цр ква у Ег зи лу, у из гнан ству, 
а из гна ни ци по де фи ни ци ји же ле да се вра те у сво ју до мо ви ну); и упра во у 
жељ ном иш че ки ва њу то га по врат ка она је упор но од би ја ла да угро зи свој 
ру ски иден ти тет ста па њем са дру гим по ме сним Пра во слав ним Цр ква ма или 
фор ми ра њем ло кал не ју рис дик ци је при ла го ђе не по тре ба ма за пад них зе ма ља 
(као бив ши рас кол ни ци од РПЦЗ ко ји су се бе на зва ли Аме рич ком Пра во слав-
ном Цр квом). Но, ге не ра ци је су про шле и по том ци пр вих еми гра на та ко ји су 
се на ста ни ли у за пад ним зе мља ма на у чи ли су је зи ке тих зе ма ља, при хва ти ли 
њи хов на чин жи во та, пу сти ли ко рен на стра ном тлу. Они у сво јој отаџ би ни 
ви ше ни су би ли из бе гли це, не го стран ци.

(б) Од нос РПЦЗ пре ма Ка та комб ној Цр кви. Од 1927. го ди не, ка да је РПЦЗ 
исто вре ме но са Ка та комб ном Цр квом пре ки ну ла оп ште ње са Мо сков ском 
па три јар ши јом ми тро по ли та Сер ги ја, она је на Ка та комб ну Цр кву гле да ла 
као на Истин ску Цр кву уну тар Ру си је, са ко јом је оста ла у мо ли тве ном и 
све то та јин ском оп ште њу, иако та кво оп ште ње ни је мо гло да се оства ри 
у лич ном су сре ту и за јед нич ком оба вља њу бо го слу же ња. За пра во, на кон 
смр ти ми тро по ли та Пе тра, по след њег оп ште при зна тог пред сто ја те ља Ру ске 
Цр кве, РПЦЗ је од 1937. по ми ња ла „епи ско пат про го ње не Ру ске Цр кве”, што 
се не сум њи во од но си ло на епи ско пат Ка та комб не Цр кве. По сле ра та, ме ђу-
тим, по ла ко су по че ле да се по ја вљу ју про ме не, нај пре го то во не ви дљи во, а 
по том све очи глед ни је и очи глед ни је. С јед не стра не но во сти о кат комб ним 
епи ско пи ма и оп шти на ма по ста ја ле су све ре ђе, па су не ки чак по че ли да 
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сум ња ју да Ка та комб на Цр ква још увек по сто ји. (де ве де се тих го ди на, ка да 
су се ка та комб ни ци сли ва ли у РПЦЗ, ар хи е пи скоп Мар ко Бер лин ски је из-
ја вио да је Ка та комб на Цр ква из у мр ла пе де се тих!). Са дру ге стра не, не ки 
ка та комб ни све ште ни ци у Ру си ји, ко ји су из гу би ли кон такт са би ло ка квим 
ка нон ским епи ско пи ма ко јих би још мо гло би ти у Ру си ји, или ни су има ли 
ни ка квих са зна ња о њи ма, по че ли су да по ми њу ми тро по ли та Ана ста си ја, 
пр во је рар ха РПЦЗ.

Ове тен ден ци је до ве ле су до схва та ња да је вођ ство Истин ског Пра во-
сла вља са да пре шло из Ру си је у ино стран ство. Осим то га, зна чај Ка та комб не 
Цр кве по чео је да се гу би, ка ко је очи глед ни ја по ста ја ла бор ба из ме ђу „цр ве не 
цр кве” уну тар Ру си је (МП) и „бе ле Цр кве” из ван Ру си је (РПЦЗ). Ова по зи ци-
ја би ла је по ја ча на не га тив ним од но сом ко ји је пре ма ве ћи ни ка та комб ног 
кли ра, ко ји је 1990. го ди не још по сто јао, за у зео епи скоп Ла зар Там бов ски, 
тај но по све ћен од стра не РПЦЗ 1982. го ди не као њен пред став ник у Ру си ји949, 
упр кос не по ве ре њу ко је су пре ма ње му осе ћа ле го то во све ка та комб не гру-
пе.950 За пра во, епи скоп Ла зар је од ба цио ка но нич ност две гру пе ка та комб ног 
кли ра ко је су сво је апо стол ско пре јем ство во ди ле од епи ско па Се ра фи ма 
(По здје је ва) и схи ми тро по ли та Ге на ди ја (Се ка ча)951 са јед не, и ар хи е пи ско па 
Ан то ни ја (Га лин ског-Ми хај лов ског)952 са дру ге.

По ла зе ћи од ин фор ма ци ја еп. Ла за ра, Си нод РПЦЗ је у ав гу сту 1990. 
из дао указ, пот пи сан од стра не епи ско па Ила ри о на Мен хетнског, ко јим је 

949 Првог/четрнаестог августа 1990. РПЦЗ је донела одлуку да мало осветли ово тајно посвећење 
изјављујући следеће: „Године 1982. преосвећени Антоније, Архиепископ женевски и западноевропски, 
заједно са преосвећеним Марком, Епископом берлинским и немачким, на захтев Архијерејског Синода 
РПЦЗ тајно су савршили епископску хиротонију јеромонаха Варнаве (Прокофјева), како би делатношћу 
архијереја мога да буде регулисан црквени живот Катакомбне Цркве у Русији. Пошто спољашње 
околности не присиљавају више ни преосвећеног епископа Лазара у Русији, ни преосвећеног епископа 
Варнаву у Француској да остају тајни архијереји наше Руске Заграничне Цркве, Архијерејски Синод 
сада званично објављује ту чињеницу” (”Zaiavlenie Arkhiereiskago Sinoda Russkoj Pravoslavnoj Tserkvi 
Zagranitsej”, Pravoslavnaia Rus', no. 18 (1423), September 15/28, 1990, p. 6 (Р).)
950 За два (веома непријатељска) мишљења о Лазару види: Kto est' kto v rossijskikh katakombakh, St. 
Petersburg, 1999, pp. 66-69, and E.A. Petrova, „Perestroika Vavilonskoj Bashni – poslednij shans veslukavogo 
antikhrista”, Moscow, 1991, pp. 5-6 (MS) (Р)
951 О епископима Серафиму и Генадију види: Andreyev, Russia's Catacomb Saints, op. cit., chapter 
40; Hierodeacon Jonah (Yashunsky), „Nashi Katakomby”, Vestnik RKhD, 1992, N 166 (Р); Bishop John and 
Igumen Elijah, Tainij Skhimitropolit, Moscow: „Bogorodichnij Tsentr”, 1991 (Р); Kto est' kto v rossijskikh 
katakombakh, op. cit., pp. 53-60 (Р) (веома негативно мишљење); V. Moss, „Th e True Orthodox Church 
of Russia”, Religion in Communist Lands, Winter, 1991; а такође и њихове рукописне животописе које 
поседује аутор ове књиге.
952 О архиепископу Антонију види његов животопис који у рукопису поседује аутор ове књиге и 
„'I Vrata Adovy nye Odoleyut Eya' (materialy k istorii Rossijskoj Istinno-Pravoslavnoj Tserkvi)”, Suzdal'skie 
Eparkhial'nie Vedomosti, N 7, March-May, 1999, pp. 35-40 (Р); Kto est' kto v rossijskikh katakombakh, op. 
cit. 
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оспо ре на ка но нич ност ових гру па (ма да је ми тро по лит Фи ла рет 1977. при-
знао све ште ни ке ар хи е пи ско па Ан то ни ја и не ко ли ци ну при мио под свој 
омо фор!)953, и об ја вље но да они тре ба да тра же по нов но ру ко по ло же ње од 
стра не епи ско па Ла за ра ако же ле да их РПЦЗ при зна.954 Обе ове гра не су се 
са да окре ну ле од РПЦЗ. Се ра фи мо-Ге на ди јев ци су се по ву кли у изо ла ци ју, 
од лу чив ши да ви ше не тра же је дин ство са не ком дру гом Цр квом955, док су 
се „Га лин ци” ра се ја ли по ра зним дру гим ју рис дик ци ја ма.

При ли ком оце њи ва ња ука за РПЦЗ из ав гу ста 1990, тре ба ис та ћи да су ту 
јед ним по те зом олов ке би ле екс ко му ни ци ра не све ка та комб не гру пе, ко је су 
по што ва ле РПЦЗ и чак је на не ки на чин сма тра ле сво јом „Мај ком Цр квом”. 
На рав но, би ло је са свим ја сно и ра зу мљи во то да РПЦЗ пре но што уђе у оп-
ште ње са њи ма нај пре тре ба да тра жи про ве ру њи хо вог ка нон ског ста ту са. 
Ипак, чак и ако прет по ста ви мо да је глав на ка нон ска оп ту жба ко ја је про тив 
њих ис так ну та би ла оправ да на (да ни су има ли гра ма те о хи ро то ни ји, што 
пред ста вља кр ше ње 33. Апо стол ског пра ви ла), на чин на ко ји су они би ли 
од би је ни, без и нај ма ње кон сул та ци је или по ку ша ја да се по стиг не не ка кав 
до го вор, био је крај ње ште тан.

Пр во, мо гућ ност ис пра вља ња ка нон ских од сту па ња тих гру па на ми ран 
на чин и уз њи хо ву пот пу ну са рад њу би ла је из гу бље на.

Дру го, но вост да их је РПЦЗ од би ла има ла је ка та стро фал не по сле ди це 
уну тар тих ка та комб них гру па. Та ко се аутор ове књи ге се ћа од ла ска на ка та-
комб ни скуп у Мо скви, у на ве чер је пра зни ка Ус пе ња 1990. го ди не. Све ште ник 
је ушао, и уме сто да се об у че за ве чер њу слу жбу, ски нуо је свој крст и при-
сут ном на ро ду ре као: „По Ру ској За гра нич ној Цр кви ја ни сам све ште ник”. 
За тим је од мах оти шао код епи ско па Ла за ра и био по нов но ру ко по ло жен. У 

953 Они нису били једини свештеници катакомбне Цркве који су у то време тражили јединство са 
РПЦЗ. Међу осталима, ту су били епископ Теодосије (Бахметјев, +1986), о. Никита Лехан (+1985) и о. 
Михајло Рождественски (+1988).
954 „Spravka iz Kantseliarii Arkhierejskago Sinoda”, N 4/77/133, 2/15 August, 1990 (Р). Види такође: 
Priest Oleg, „O mir vsyego mira, blagosostoyanii svyatykh Bozhiikh tserkvej i soyedinenii vsyekh, Gospodu 
pomolimsya”, Pravoslavnaia Rus', no. 24 (1453), December 15/28, 1991, pp. 11-12 (Р).
955 Види писмо њиховог вође, митрополита Епифанија (Каминског), који живи у Светлограду у 
Белорусији, упућено митрополиту Виталију, датирано на 21. новембар / 4. децембар 1992. (Р). Године 
1998. Серафимо-Генадијевска јерархија донела је одлуку да не тражи јединство са било којом другом 
Црквом. Остали епископи ове Цркве су: схимитрополит Теодосије (Гумеников) у области Северног 
Кавказа, архиепископ Василије (Биљак) у Закарпатју, епископ Јован у Москви, епископ Адријан у 
Украјини и епископ Владимир који помаже митрополиту Теодосију. Други њихови епископи живе 
у потпуној тајности и о њима се готово ништа не зна (ако су уопште још живи): Мојсије (у Москви), 
Доситеј и Херувим. Године 2001. митрополит Епифаније је свргнут од стране остатка Синода због 
уласка у општење са другим епископом противно синодској одлуци.  
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ме ђу вре ме ну ње го ва па ства, на пу ште на од стра не сво га па сти ра и ли ше на 
би ло ка квог па стир ског ру ко во ђе ња, ра се ја ла се у раз ли чи тим прав ци ма…

Тре ће, ство рен је ути сак да РПЦЗ ни је до шла у Ру си ју да би се ује ди ни ла 
са Ка та комб ном Цр квом и за јед но са њом ра ди ла на по бе ди Истин ског Пра во-
сла вља у Ру си ји, не го да би је за ме ни ла, или у нај бо љем слу ча ју да би остат ке 
ка та комб ни ка ста ви ла под свој ауто ри тет. И за и ста, об ја шња ва ју ћи раз ло ге 
за по све ће ње епи ско па Ла за ра, РПЦЗ твр ди да је то учи ње но ка ко би био „ре-
гу ли сан цр кве ни жи вот Ка та комб не Цр кве”.956 Осим то га, у го ди на ма ко је су 
усле ди ле, Си нод РПЦЗ је се бе по не кад опи си вао као цен трал ни ауто ри тет 
Истин ске Цр кве у Ру си ји – упр кос чи ње ни ци да се тај „цен трал ни ауто ри тет” 
ни је на ла зио у Ру си ји, не го хи ља да ма ки ло ме та ра де ле ко – у Њу јор ку!

РПЦЗ је ка сни је уви де ла да је по чи ни ла гре шку. Та ко је ар хи е пи скоп 
Ила ри он Мен хетнски ауто ру ове књи ге пи сао: „Из ја ва ко ју сам пот пи сао као 
опу но мо ће ник се кре та ра Си но да би ла је за сно ва на ис кљу чи во на ин фор ма-
ци ји ко ју нам је дао ар хи е пи скоп Ла зар. Он је из ве стио Си нод о раз ли чи тим 
гру па ма ка та комб ни ка и уве рио чла но ве Си но да да је ка но нич ност тих гру па 
под зна ком пи та ња, а по не где чак и чи сто та њи хо вог уче ња (нпр. имја бо шци). 
Чла но ви Си но да су се (на ив но) на да ли да ће ово убе ди ти ка та комб не гру пе 
да пре и спи та ју сво ју по зи ци ју и од Ру ске За гра нич не Цр кве по тра же ис прав-
ку сво јих ру ко по ло же ња ка ко би има ли си гур но апо стол ско пре јем ство. Ми 
са да ви ди мо да смо по гре ши ли што смо из да ли ту из ја ву и што смо на ше 
схва та ње ка та комб не си ту а ци је у пот пу но сти за сно ва ли на ин фор ма ци ји 
ко ју нам је дао вла ди ка Ла зар. Ја лич но се мно го ка јем због це ле те ства ри, и 
те жим ка бо љем раз у ме ва њу и искре ној отво ре но сти пре ма мно го на па ће ним 
ис по вед ни ци ма ру ских ка та ком би”.957

Ово по ка ја ње би ло је до стој но ди вље ња, али на жа лост ни је до не ло пло да. 
На сми ре не ка та комб ни ке, ко ји не слу же у рас ко шним цр ква ма еми гра ци је 
не го у скром ним и не ком фор ним ста но ви ма, РПЦЗ и да ље гле да као на оне 
ко ји су - ако не за слу жу ју чак и пре зир - у нај ма њу ру ку бе зна чај ни. Ка ко Ру-
ска Цр ква, пре ре во лу ци је та ко рас ко шна у сво јој сла ви, мо же да се по диг не 
на те ме љу та квог си ро ма штва? 

(в) Од нос РПЦЗ пре ма Мо сков ској па три јар ши ји. Ка та комб на Цр ква је 
мо жда мо гла да опро сти Ру ској За гра нич ној Цр кви та кву аро ган ци ју, да је она 
по ка за ла спрем ност за од луч ну бор бу про тив МП. Али у За гра нич ној Цр кви 
су се по том пи та њу раз ви ја ле ком про ми сне тен ден ци је ко је су до не ле го ре 

956 „Zaiavlenie Arkhierejskago Sinoda Russkoj Pravoslavnoj Tserkvi Zagranitsej”, Pravoslavnaia Rus', N 18 
(1423), 15/28 September, 1990, p. 6.
957 Приватна e-mail комуникација, 15. јул 1998.
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по ме ну те гор ке пло до ве и до ве ле до рас ко ла и ко лап са ми си је РПЦЗ уну тар 
Ру си је. Јер ар хи је ре ји РПЦЗ су по ка за ли ка ко ни су у ста њу да од лу че да ли је 
МП њи хов нај ве ћи не при ја тељ или њи хо ва во ље на мај ка, да ли је нео п ход но 
да се про тив ње бо ре или да јој по мог ну!958

Ко рен ове нео д луч но сти се же у по рат ни пе ри од, ка да је ве лик број хри-
шћа на из бе гао из Со вјет ске Ру си је у За пад ну Евро пу, где су се при дру жи ли 
Ру ској За гра нич ној Цр кви. У при ма њу тих хри шћа на пра вље на је ма ла 
раз ли ка из ме ђу оних ко ји су при па да ли Ка та комб ној Цр кви и оних ко ји су 
при па да ли Мо сков ској па три јар ши ји. За не ке од њих, укљу чу ју ћи чак и епи-
ско пе, по ка за ло се да су аген ти КГБ-а, и они су се или вра ти ли у МП, или су 
као „кр ти це” оста ли да би пот ко па ва ли РПЦЗ. Дру ги, ко ји су би ли искре но 
ан ти со вјет ски ори јен ти са ни, ни су би ли до вољ но „цр кве ни” да ви де те мељ но 
екли си о ло шко зна че ње рас ко ла у Ру ској Цр кви. Из ве стан „пад ква ли те та” 
код оних ко ји су се при дру жи ли РПЦЗ у дру гом та ла су еми гра ци је (по сле 
Дру гог Свет ског ра та) – а тај про блем се по гор шао са тре ћим и че твр тим та-
ла сом еми гра ци је се дам де се тих, осам де се тих и де ве де се тих го ди на – по чео 
је да се од ра жа ва на ис по вед нич ки став Цр кве у це ли ни. Чак и они из пр ве 
еми гра ци је по ка за ли су под ло жност об ма ни: пре ко по ло ви не па ро хи ја у Аме-
ри ци, и све епар хи је у Ки ни из у зев јед не (шан гај ске, оне на чи јем је че лу био 
све ти тељ Јо ван Мак си мо вич) би ле су на ма мље не на траг, у за гр љај со вјет ске 
„отаџ би не” и со вјет ске „цр кве”.

Још је дан раз лог за ово опа да ње рев но сти до ла зи од чи ње ни це да РПЦЗ 
ни је пре ки ну ла оп ште ње са по ме сним пра во слав ним цр ква ма „свет ског 
пра во сла вља” чак ни на кон што су све (из у зев Је ру са лим ске) по сла ле сво је 
пред став ни ке на по ме сне са бо ре у Мо скви 1945. и 1948. Раз ло зи за ово раз-
ли чи ти су у за ви сно сти од то га ко ја је цр ква у пи та њу. Та ко је оп ште ње са 
Ср би ма на ста вље но због ду га за хвал но сти за го сто љу би вост ко ју је Срп ска 
Цр ква по ка за ла пре ма Ру ској За гра нич ној Цр кви у ме ђу рат ним го ди на ма. 
Оп ште ње је на ста вље но и са Је ру са лим ском па три јар ши јом због то га што 
су све цр кве у Све тој Зе мљи, укљу чу ју ћи и ма на сти ре РПЦЗ, би ле оба ве зне, 
под прет њом за тва ра ња, да по ми њу Је ру са лим ског па три јар ха. Оп ште ње 
је та ко ђе на ста вље но, иако са мо по вре ме но, са грч ким но во ка лен дар ским 
цр ква ма, због то га што је Кон стан ти но пољ ска па три јар ши ја би ла ве о ма ути-
цај на у Сје ди ње ним Др жа ва ма, зе мљи у ко ју је РПЦЗ по сле ра та пре ме сти ла 
сво је се ди ште.

958 Упореди: Fr. Timothy Alferov, „О polozhenii rossijskikh prikhodov RPTsZ v svete itogov 
patriarkhijnogo sobora”, Uspenskij Listok, N 34, 2000 (Р).
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Не де фи ни сан од нос пре ма „свет ском пра во сла вљу” уоп ште, не ми нов но 
је стао да се од ра жа ва и на стро гост РПЦЗ у од но су на са му МП. Јер ако је 
МП  би ла при зна та од стра не Ср би је и Је ру са ли ма, и ако су Ср би ја и Је ру-
са лим би ли при зна ти од стра не РПЦЗ, из то га је сле дио за кљу чак да је МП 
још увек Цр ква. А тај став се с дру ге стра не од ра жа вао на од нос РПЦЗ пре-
ма Ка та комб ној Цр кви, ко ју мно ги, укљу чу ју ћи и не ко ли и ци ну ар хи је ре ја, 
ни су ви ше ви де ли као је ди ну истин ску Цр кву у Ру си ји, не го пре као хра бру, 
али не са свим ка нон ску ор га ни за ци ју, или скуп гру па ко ји ма је по треб но да 
бу ду „спа ше не” од стра не РПЦЗ пре но што пад ну у не ки об лик сек та штва, 
на лик на онај ста ро вер ски.

Ка да је РПЦЗ по че ла да гу би по ве ре ње у са му се бе и у Ка та комб ну Цр-
кву као је ди не чу ва ре истин ског ру ског Пра во сла вља, ак це нат је по чео да се 
по ме ра пре ма очу ва њу не Пра во сла вља као та квог, не го ру ске по себ но сти. 
То је би ло из ну ђе но оруж је про тив МП. Јер да стра на Цр ква, ма да ру ска по 
ду ху, из ја ви да је ви ше ру ска од оне у са мој Ру си ји, то је сва ка ко мо гло да 
бу де схва ће но као аро гант но и по ни жа вју ће по на ша ње (на ро чи то из уста 
ет нич ког Нем ца, ар хи е пи ско па Мар ка Бер лин ског!). И та ко, на кон што је 
по чет ком де ве де се тих по ка зи ва ла спе ци фич но со вјет ски па три о ти зам, МП 
је са да би ла спрем на да кре не у сле де ћи кон тра на пад, ис ти чу ћи за се бе да је 
„ру ска”, на су прот „аме рич кој” РПЦЗ.

Као ре зул тат то га, упра во у тре нут ку ка да је РПЦЗ би ла при зва на од 
Бо га да сту пи у отво ре ну бор бу про тив МП за ду ше ру ског на ро да и ру ско 
тле, она је по ка за ла да је так тич ки не спрем на, нео д луч на и не си гур на у сво ју 
спо соб ност да се бо ри про тив та ко ве ли ког не при ја те ља, не си гур на чак и у 
то да ли је не при ја тељ за и ста не при ја тељ, а не по тен ци јал ни при ја тељ, се стра 
или чак „мај ка”. А та кав од нос га ран то вао је про паст ње не ми си је. Јер ако 
тру ба да је не ја сан знак, ко ће се при пре ми ти за бит ку (1. Кор. 14,8). Гле да ју ћи 
ви ше у сво је не при ја те ље не го у Го спо да, она је по че ла као апо стол Пе тар да 
то не у та ла се. А Мо сков ска па три јар ши ја, ко ја је по чет ком де ве де се тих би ла 
озбиљ но уз др ма на, по вра ти ла је са мо по у зда ње, да би од сре ди не де ве де се тих 
по вра ти ла и сво ју по зи ци ју у јав ном мње њу.

Про бле ми су по че ли 3/16. ма ја 1990, ка да је Си нод РПЦЗ из дао из ја ву 
ко ја је уоп ште но би ла оштро про тив МП, али је са др жа ла ква ли фи ка ци ју да и 
по ред то га у па три јар ши ји мо же би ти истин ских све ште ни ка ко ји са вр ша ва ју 
ва же ће Све те Тај не. Иде ја да мо же би ти истин ског све штен ства у је ре тич кој 
Цр кви пред ста вља ка нон ски нон сенс (46. Апо стол ско пра ви ло), и епи скоп 
Гри го ри је (Гра бе) је од мах зах те вао укла ња ње по ме ну те фра зе. Али ште та је 
већ би ла учи ње на. 
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Нај го ре је тек усле ди ло. По се ћу ју ћи Ру си ју, за гра нич ни епи ско пи и све-
ште ни ци че сто су по ка зи ва ли крај њу не спо соб ност да раз ли ку ју истин ску 
Цр кву од ла жне. Та ко је епи скоп Ла вр по се ћу ју ћи се ло у ко ме је по сто јао 
све ште ник РПЦЗ ипак иза брао да по се ти ло кал ног све ште ни ка МП! Дру ги 
епи скоп је пред ло жио ује ди ње ње са укра јин ским са мо по све ће ни ма и са фа-
ши стич ком ор га ни за ци јом „Па мјат”! Тре ћи је по де лио не ке све те мо шти са 
ми тро по ли том Мо сков ске па три јар ши је Фи ла ре том Мин ским (КГБ аген том 
„Остров ским”)!

По што ва ње ко је су не ки све ште но слу жи те љи РПЦЗ из ино стран ства 
ука зи ва ли Мо сков ској па три јар ши ји би ло је ве о ма те шко схва тљи во вер ни-
ма у Ру си ји, за ко је је РПЦЗ пред ста вља ла чи сто ту и све тлост у та ми ко ја их 
је окру жи ва ла, и ко ји су ми сли ли да ће их ми си ја РПЦЗ у Ру си ји из ба ви ти 
од МП. 

Осни ва ње Ру ске Пра во слав не Ауто ном не Цр кве
Још са бла жњи ви ји био је на чин на ко ји су епи ско пи РПЦЗ у го сти ма 

јав но кле ве та ли сво је ко ле ге у Ру си ји. Та ко је ар хи е пи скоп Мар ко Не мач ки 
јав но на звао епи ско па Ва лен ти на (Ру сан цо ва) Су здаљ ског, нај ак тив ни јег и 
нај у спе шни јег ме ђу но во по све ће ним ру ским епи ско пи ма, „ву ком у јаг ње ћој 
ко жи”. За тим је, за јед но са епи ско пом Вар на вом Кан ским – ко ји је 1992. био 
пот пу но не ка нон ски по ста вљен за си нод ског пред став ни ка у Ру си ји, са вла-
шћу над свим та мо шњим па ро хи ја ма – по чео да чи ни све што је у ње го вој 
мо ћи ка ко би пот ко пао рад епи ско па Ва лен ти на.

Ка сни је је по ста ло ја сно ко је био вук. Го ди не 1997. ар хи е пи скоп Мар ко 
је имао тај ни са ста нак са „па три јар хом” Алек си јем. Уско ро по том, уз ве о ма 
ак тив ну по др шку са Мар ко ве стра не, „па три јарх” је пре у зео ма на стир РПЦЗ 
у Хе вро ну, у Изра е лу. Да ли је све то мо гло би ти по ве за но, пи та ли су се вер ни, 
са чи ње ни цом да је 1983. Мар ко био ви ше од 24 ча са за др жан на Ле њин град-
ском аеро дро му због по се до ва ња ан ти со вјет ске ли те ра ту ре, да би по том без 
по сле ди ца био осло бо ђен, из ја вљу ју ћи да се „ни шта ни је де си ло”? Да ли је 
Мар ко ва ве ли ка љу бав за Мо сков ску па три јар ши ју и стра стве на мр жња пре-
ма ње го вим ко ле га ма из ру ског де ла РПЦЗ ипак би ла про из вод чи ње ни це да 
је он за пра во био тај ни ко ле га ар хи је ре ја Мо сков ске па три јар ши је? Да ли је 
ње гов гнев про тив епи ско па Ва лен ти на био иза зван ти ме што је Ва лен тин 
био „пре ви ше” успе шан, и што је нај ве ћим де лом за хва љу ју ћи ње му РПЦЗ 
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има ла ве о ма брз по раст бро ја вер них по чет ком де ве де се тих, док је по пу лар-
ност Мо сков ске па три јар ши је би ла у из ра зи том опа да њу?959     

Де струк тив но де ло ва ње ар хи е пи ско па Мар ка и епи ско па Вар на ве иза-
зва ло је се ри ју про те ста ар хи је ре ја уну тар Ру си је. Али ни је би ло од го во ра. 
Ко нач но, да би за шти ти ли сво ју па ству од ових на ср та ја то бо жњих „при ја те-
ља” и „ко ле га” из ино стран ства, ру ски епи ско пи су би ли при ну ђе ни да фор ми-
ра ју сво ју соп стве ну ауто ном ну Ви шу цр кве ну упра ву, на те ме љу истог оног 
па три јар хо вог ука за бр. 362 ко ји је два де се тих го ди на пред ста вљао основ за 
ства ра ње РПЦЗ као не за ви сног цр кве ног те ла. Од тог тре нут ка (1994), све је 
већ кре ну ло низ бр до за РПЦЗ у Ру си ји. Ако је од би ла чак и сво је нај ло јал ни је 
и нај у спе шни је је рар хе у Ру си ји, од но се ћи се пре ма њи ма као пре ма не при ја-
те љи ма и из дај ни ци ма, ка ко је мо гла да пре тен ду је на то да бу де пред вод ни ца 
истин ског ру ског Пра во сла вља би ло где у све ту?

Пр ва па ро хи ја РПЦЗ на ру ском тлу би ла је она Св. Ца ра Кон стан ти на 
Ве ли ког у Су зда љу, ко ја је, на кон што је на пу сти ла МП, при мље на на пра-
зник Бла го ве сти, 25. мар та / 7. апри ла 1990, што је та ко ђе дан му че ни штва 
па три јар ха Ти хо на. За пра во, тај дан озна ча ва по че так из ла ска истин ске, „ти-
хо нов ске” Цр кве из ка та ком би у Ру си ји; а су здаљ ска па ро хи ја и њен агил ни 
па стир, ар хи ман дрит (са да ар хи е пи скоп) Ва лен тин (Ру сан цов) од и гра ли су 
во де ћу уло гу у цр кве ном жи во ту де ве де се тих. За го ди ну да на ор га ни за ци ја 
РПЦЗ уну тар зе мље, на зва на „Сло бод на Ру ска Пра во слав на Цр ква” (СРПЦ), 
на ра сла је на не ких 60 па ро хи ја, док је Мо сков ска па три јар ши ја, ка ко је ре че-
но, пре тр пе ла ве ли ки пад по пу лар но сти.

Ме ђу тим, та по чет на обе ћа ва ју ћа тен ден ци ја ни је се одр жа ла. До вре ме на 
па да со вјет ске вла сти у де цем бру 1991, РПЦЗ ни је убра ла оче ки ва не пло до ве 
у сми слу пре ла за ка из па три јар ши је, а у Јељ ци но вом пе ри о ду  њен ути цај је 
за пра во бит но осла био.960 Не у спех РПЦЗ да ис ко ри сти мо гућ ност ко ју јој 
је пру жио пад ко му ни зма – да пре у зме во де ћу уло гу у цр кве ном жи во ту у 
Ру си ји – пред ста вљао је ве ли ку тра ге ди ју де ве де се тих. 

Раз ло зи за ово би ли су ком плек сни. Је дан је био тај да је ре ак ци ја про-
тив ко му ни зма у Ру си ји углав ном би ла мо ти ви са на не то ли ко љу ба вљу 
пре ма Пра во сла вљу и те жњом ка по врат ку све том Пре да њу, ко ли ко же љом 
за уче ство ва њем у ма те ри јал ном бла го ста њу за пад ног Ва ви ло на – а МП је 
у ма те ри јал ном по гле ду сво јим след бе ни ци ма обе ћа ва ла ви ше не го РПЦЗ. 

959 V. Moss, „Th e Free Russian Orthodox Church”, Report on the USSR, N. 44, November 1, 1991; L. Byzov, 
S. Philatov, „Religia i politika v obschestvennom soznanii sovetskago naroda”, у: Bessmertny, A.R., Philatov, 
S.B. Religia in Demokratia, Moscow: Progress, 1993, p. 41, note 5 (Р).
960 Види табелу 10.7 у: Kaariainen, op. cit., p. 153.
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Ho mo So vi e ti cus се по ка зао као не по де сан за ре фор ме; ру ски на род ни је по-
ка зао ду бо ко по ка ја ње због сво га уче шћа у со вјет ском екс пе ри мен ту, што је 
ре зул ти ра ло ти ме да је уме сто прин ци пи јел ног од ба ци ва ња ко му ни стич ке 
про шло сти остао – и оста је до да на шњег да на – не ка ко па ра ли зо ван, ло ја лан 
струк ту ра ма и ли де ри ма ко ји су се не по врат но ком про ми то ва ли. За то је Мо-
сков ска па три јар ши ја би ла у ста њу да из ве де успе шан кон тра на пад.

Је рар си РПЦЗ су у сво јој по сла ни ци из ок то бра 1991. си ту а ци ју опи са-
ли ова ко: „Ако се ре зул та ти чер но бил ске ка та стро фе још увек по ка зу ју на 
те ли ма де це из окол них обла сти, он да ће ду хов на ка та стро фа чи та ве Ру си је 
сво је ре зул та те по ка зи ва ти још мно го ду же. Као што ће чер но бил ска ра ди ја-
ци ја сво јим зло слут ним не ви дљи вим пла ме ном још мно го го ди на од но си ти 
жи во те де це на ше зе мље, ја сно је да ни по сле ди це ду хов не ка та стро фе ско ро 
не ће про ћи”.961

Ме ђу тим, ни са ми је рар си РПЦЗ ни су би ли сло бод ни од „чер но бил ских 
бо ле сти”, што је мно ги ма у Ру си ји по ста ло ја сно, а што је већ де це ни ја ма 
би ло очи глед но они ма ко ји су жи ве ли из ван ње них гра ни ца. За пра во, ту је 
по сто ја ла јед на ду го трај на те жња, ко ју смо оп шир ни је раз ма тра ли у прет ход-
ним гла ва ма, да се Мо сков ска па три јар ши ја сма тра за „Мај ку цр кву” ру ског 
Пра во сла вља, упр кос ње ној не сум њи вој крај њој ис ква ре но сти и је ре си. Ову 
про мо сков ску стру ју је де ве де се тих го ди на пред во дио моћ ни ар хи е пи скоп 
Мар ко Бер лин ски, ко ји се за ла гао за то да РПЦЗ тре ба да се вра ти у оп ште ње 
са па три јар ши јом са да ка да је ко му ни зам пао.962  

Као ре зул тат, РПЦЗ се на шла у „дво смер ном кре та њу”, ка ко ка жу бра ћа 
све ште ни ци Ди о ни си је и Ти мо теј Ал фе ров. „Пр ви смер био је фор ми ра ње 
па ро хи ја (РПЦЗ) у Ру си ји. Дру ги је био рад на про све ћи ва њу кли ра и са ме 
МП, ко ји је имао за циљ пре но ше ње у отаџ би ну (Ру си ју) бо га тог за гра нич ног 
ду хов ног и цр кве но-со ци јал ног ис ку ства. След бе ни ци и при ста ли це оба ова 
сме ра де ло ва ња од по чет ка су се спо ри ли ме ђу со бом, иако се ни је мо гло ре ћи 
да су та два при сту па би ла пот пу но ме ђу соб но ис кљу чи ва”.963

Усред овог су ко ба око при о ри те та, оно што је тре ба ло да бу де ап со лут ни 
при о ри тет – ус по ста вља ње кон так та са Ка та комб ном Цр квом и обез бе ђи ва-
ње по мо ћи њој, би ло је у пот пу но сти иг но ри са но. За и ста, да ле ко од то га да 
је по др жа ва ла Ка та комб ну Цр кву, Ру ска За гра нич на Цр ква је од по чет ка на 

961 Orthodox Life, vol. 41, no. 6, November-December, 1991, p. 10.
962 Види, на пример, његов чланак: „Sila Tserkvi v yedinenii very i lyubvi”, Vestnik Germanskoj Eparkhii, 
N 4, 1997 (Р).
963 Alferov, „O polozhenii rossiiskikh prikhodov RPTsZ v svete itogov patriarkhiinogo sobora”, Uspenskii 
Listok, N 34, 2000; translated by G. Spruksts, St. Stefan of Perm Guild.
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из ра зи то не при ја тељ ски на чин по сту па ла са оним еле мен ти ма у Ка та комб ној 
Цр кви ко ји јед но став но ни су би ли спрем ни да се без ре зер вно пот чи не ње-
ном ауто ри те ту. Ако су би ли све ште ни ци, то је зна чи ло да тре ба да при хва те 
по нов но ру ко по ло же ње од стра не је рар ха РПЦЗ у Ру си ји, епи ско па Ла за ра 
Там бов ског – што је пред ста вља ло мно го стро жу про це ду ру од оне ко ја је 
при ме њи ва на при ли ком при ма ња кли ри ка из МП.

Је ди на гра на Ка та комб не Цр кве ко ја је још увек има ла епи ско пе, тзв. 
Се ра фи мо-Ге на ди јев ци, про гла ше на је не ка нон ском због то га што њи хо ва 
је рар хи ја ни је има ла гра ма те о хи ро то ни ја ма. Та ко је би ло и са оним све ште-
ни ци ма ко је је ру ко по ло жио ве ли ки ис по вед ник ар хи е пи скоп Ан то ни је (Га-
лин ски-Ми хај лов ски), упр кос чи ње ни ци да их је још пре 23 го ди не у оп ште ње 
при мио ми тро по лит Фи ла рет (Во зне сен ски).

Ло ша ре пу та ци ја епи ско па Ла за ра до ве ла је до рас ко ла из ме ђу РПЦЗ и 
још јед не гра не Ка та комб не Цр кве, тзв. „бес па спорт ни ка”. Та ко на зва на, као 
што смо ви де ли, за то што су ње ни чла но ви од би ја ли да при ме со вјет ске лич не 
кар те и па со ше, ова гра на – ако мо же мо да је на зо ве мо та ко, а не јед но став-
но „де сним кри лом” не ко ли ко дру гих раз ли чи тих гра на – би ла је ра ши ре на 
углав ном у Ис точ ној Ру си ји и Си би ру. По сле смр ти њи хо вог по след њег епи-
ско па, Те о до си ја (Бах ме тје ва, +1986)964, је дан део бес па спорт ни ка иза брао је 
оца Гу ри ја (Па вло ва) као свог кан ди да та за ар хи је ре ја, и у про ле ће 1990. он 
је због хи ро то ни је от пу то вао у по се ту Си но ду РПЦЗ у Њу јорк (због че га је 
на рав но мо рао да при ста не на ком про мис и узме па сош). Ме ђу тим, ка да је 
отац Гу ри је са знао да ће у ње го вом по све ће њу узе ти уче шће епи скоп Ла зар, 
ве ру ју ћи да је еп. Ла зар агент КГБ-а, он је ка те го рич ки од био епи скоп ски 
чин, рас ки нуо је са РПЦЗ и вра тио се у Ру си ју. На кон не ких пре го во ра са 
грч ким ста ро ка лен дар ци ма ар хи е пи ско па Хри зо сто ма II Атин ског, отац Гу-
ри је се окре нуо Ав ксен ти јев ци ма и од њих при мио по све ће ње за Епи ско па 
ка зан ског, у ју лу 1991. у Бо сто ну.965 

Иако су се мно ги ка та комб ни хри шћа ни при дру жи ли РПЦЗ, сма тра ју ћи 
је за по след њу Истин ску Ру ску Цр кву са не сум њи вим апо стол ским пре јем-
ством, до ду го оче ки ва ног сје ди ње ња ис по вед ни ка уну тар и из ван Ру си је 
ни је до шло, а где се то и до го ди ло, по ја ви ла се те жња за рас ки дом. За што? 
Ми смо спо ме ну ли не ке раз ло ге – то што је РПЦЗ не срећ но иза бра ла Ла за ра 
(Жур бен ка) за свог пред став ни ка у Ру си ји, као и про мо сков ске сим па ти је 

964 О епископу Теодосију види: Petrova, op. cit.; Kto est' kto v rossijskikh katakombakh, pp. 36-37 (Р); V. 
Moss, „Hieroconfessor Bishop Th eodosius (Bakhmetev), Living Orthodoxy, 2000.
965 Види: „A Biography of Archimandrite Gury”, Th e True Vine, vol. 3, no. 3 (1992); Vozdvizhenie, N 2 
(15), February, 1996 (Р); Kto est' kto v rossijskikh katakombakh, pp. 44-46.
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мно гих све ште ни ка РПЦЗ – но ствар од та кве исто риј ске ва жно сти зах те ва 
и ши ре раз ма тра ње.

Пр во, тре ба да под се ти мо да је на кон де це ни ја ге о граф ске изо ло ва но сти 
би ло го то во не из бе жно да се раз ви ју не ка кве раз ли ке у схва та њи ма из ме ђу 
Цр кве у Ру си ји и За гра нич не Цр кве. Цр ква у Ру си ји, жи ве ћи у усло ви ма из-
у зет не опа сно сти и са свим ре ал не мо гућ но сти пот пу ног уни ште ња, би ла је 
скло на да си ту а ци ју у ко јој се на ла зи опи су је апо ка лип тич ним тер ми ни ма, 
на при мер: од 1917. ушли смо у по след њи пе ри од цр кве не исто ри је, пе ри од 
Апо ка лип се; Истин ска Цр ква, као же на об у че на у сун це, уте кла је у пу сти њу 
и про гу та ла ју је зе мља (ка та ком бе), док је ла жна цр ква, Мо сков ска па три јар-
ши ја, блуд ни ца ко ја се ди на цр ве ној зве ри (ко му ни зму) (От кри ве ње, гла ве 
12-13, и 17). Опи су ју ћи си ту а ци ју РПЦЗ је упо тре бља ва ла вр ло сли чан је зик 
на свом Све за гра нич ном са бо ру у Бе о гра ду 1938; али у по сле рат ном пе ри о ду, 
ка да су с јед не стра не но во сти о Ка та комб ној Цр кви по ста ле ре ђе, док је са 
дру ге со вјет ска звер по ста ла, у по ре ђе њу са три де се тим, ре ла тив но пи то ми ја, 
ове ес ха то ло шке фра зе би ле су ма ње ко ри шће не.

Раз ли ка се пре тво ри ла у чи сто бо го слов ско не сла га ње, на при мер у пре-
пи сци из ме ђу ми тро по ли та Ви та ли ја и пред став ни ка бес па спорт ни ка по чет-
ком де ве де се тих, ка да је ми тро по лит по ре дио Со вјет ски Са вез са Рим ским 
цар ством. Све ти Па вле је био по но сан на то што је рим ски гра ђа нин – пи сао 
је ми тро по лит – за што би он да би ло ло ше по се до ва ти со вјет ски па сош и на-
зи ва ти се со вјет ским гра ђа ни ном?966

Хри шћа ни бес па спорт ни ци би ли су згро же ни овим по ре ђе њем: ако је 
Рим др жа ва у ко јој је ро ђен и по пи сан као гра ђа нин Сам Хри стос, и ко ја је 
ка сни је пре ра сла у ве ли ко пра во слав но хри шћан ско Ви зан тиј ско Цар ство, 
Но ви Рим, и у Ру ско Цар ство, Тре ћи Рим, ка ко се са њи ме мо же по ре ди ти 
ан ти др жа ва, ко лек тив ни ан ти христ, уте ме ље на не од Бо га, не го од са та не 
(Отк. 13,2), ко ја је уни шти ла Ру ско Цар ство?!967 Чак и у сво јој па ган ској фа зи 
Рим је шти тио хри шћа не од је вреј ског бе са, док је Со вјет ски Са вез у сво јој 
ра ној фа зи био ин стру мент Је вре ја про тив хри шћа на. Рим је чак и у сво јој 
па ган ској фа зи га ран то вао за кон ски оквир и по ре дак уну тар ко га су Апо сто-
ли мо гли бр зо да ра ши ре ве ру са јед ног кра ја све та на дру ги: Со вјет ски Са вез 
је при си ља вао сво је ста нов ни ке, ко ји су углав ном већ би ли пра во слав ни, да 
се од рек ну ве ре или да је кри ју по пу сти ња ма и го ра ма и по пе ште ра ма и по 
ја ма ма зе маљ ским (Је вр. 11,38). 

966 Metropolitan Vitaly, „Otvet bespasportnomu”, Pravoslavnyi Vestnik, February-March, 1990; Petrova, 
op. cit.
967 Petrova, op. cit.



526

Не што ка сни је јед на ано ним на пу бли ка ци ја при хва ти ла је ми тро по ли-
тов став пре ма ка та комб ним хри шћа ни ма, оп ту жу ју ћи их за „пре ра ни бег” 
из све та, слич но бе гу ста ро ве ра ца из ру ског дру штва. Пу тем пре ра ног бе га 
из све та, пи ше ано ним ни аутор, „пр ви су кре ну ли рас кол ни ци ста ро вер ци, 
у вре ме Пе тра (Ве ли ког). У на шем ве ку, ка та комб ни хри шћа ни су од луч но 
од би ли да при хва те би ло ко ји др жав ни до ку мент, ви де ћи на ње му пе чат ан-
ти хри ста. На рав но, за Пе тро ве вла да ви не, а још ви ше у Ста љи но вом ре жи-
му, очи глед ни су би ли еле мен ти ан ти хри шћан ског цар ства. Но, те стра шне 
по бу не про тив бо го у ста но вље ног по рет ка још ни су пред ста вља ле крај, јер 
све то нај пре тре ба да бу де, ка ко ка же Је ван ђе ље (Лк. 21,9)”.968

Шта да кле ано ним ни аутор из ја вљу је? Да су ка та комб ни хри шћа ни рас-
кол ни ци јед на ки ста ро вер ци ма?! То пред ста вља не са мо озбиљ ну кле ве ту 
про тив Ка та комб не Цр кве, не го та ко ђе по ка зу је сле пи ло у по гле ду ес ха то ло-
шког зна че ња ру ско-је вреј ске ре во лу ци је, ко ја, иако пред ста вља тек по че так, 
све јед но, пред ста вља по че так вла да ви не ан ти хри ста, ка да се од нос из ме ђу 
Цр кве и др жа ве про ме нио из са рад ње и уза јам ног при зна ва ња, у уза јам но 
не при зна ва ње и крај ње не сла га ње.

Не мо же би ти сум ње да је Пе тар Ве ли ки сво јим за пад њач ким ре фор-
ма ма на нео ве ли ку ште ту Цр кви (па ти ме ин ди рект но и др жа ви, за шта је 
пла ће но 1917). Ипак, цр кве на свест, ко ја је од ба ци ва ла ње го ве по гре шке, 
увек је при зна ва ла да је он умро као хри шћа нин и бо го по ма за ни Цар (ви ди 
Жи ти је св. Ми тро фа на Во ро ње шког, ко ји се на кон смр ти ја вио јед но ме од 
сво јих по што ва ла ца и ре као му: „Ако же лиш да ми уго диш, мо ли се за по кој 
ду ше Ца ра Пе тра Ве ли ког”969). Ни ко од све тих у Цр кви ни ка да ни је са ве то вао 
по бу ну про тив Пе тра или ње го вих на след ни ка, као вид про ти вље ња по је ди-
ним њи хо вим од лу ка ма.970

Што се ти че ста ро ве ра ца, њи хо ва по бу на ни је би ла усме ре на пр вен стве но 
про тив Пе тра и ње го вих ре фор ми, не го про тив па три јар ха Ни ко на и ње го вих 
ре фор ми, што је бр зо до ве ло и до по бу не про тив Пе тро вог оца, Ца ра Алек се-
ја Ми ха и ло ви ча. Ка сни је, они су Пе тро ве ре фор ме до че ка ли као из го вор за 

968 Kreditnie kartochki ili pechat' antikhrista?, St. Petersburg: Tsentr Pravoslavnogo prosveshcheniya, 2000, 
pp. 8-9 (Р).
969 Zhitia Svyatykh, Moscow, 1908; прва додатна књига. Цитирано у: Svecha Pokayania, N 1, March, 
1998, p. 7 (Р).
970 Као што истиче јеромонах Дионисије, „служење „њему који задржава”, иако уздрмано, сачувано 
је код руских монархистичких снага чак и после Петра – и неопходно је да се то истакне. Сачувано 
је, јер ни народ ни Црква нису одбацили саму идеју Православног Царства, и, како примећује В. 
Кључевски, наставили су да за закон сматрају оно што је одговарало тој идеји, а не Петровом декрету”. 
(Priest Timothy and Hieromonk Dionysius Alferov, O Tserkvi, pravoslavnom Tsarstve i poslednem vremeni, 
Moscow: „Russkaya Ideya”, 1998, p. 66 (Р)).
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про ши ре ње и про ду бља ва ње сво је по бу не про тив бо го у ста но вље ног по рет ка, 
што их је учи ни ло пре те ча ма не истин ски пра во слав них хри шћа на со вјет ских 
ка та ком би, ко ји су увек при зна ва ли оно што су Ста ро вер ци од би ја ли, не го 
ре во лу ци о на ра из 1905. и 1917. Као што је 1912. пи сао ар хи е пи скоп Ан то ни је 
(Хра по виц ки) у сво јој по сла ни ци ста ро вер ци ма: „Дух ово га све та… под ста-
као је ствар не ре во лу ци о на ре и по слао но вац ва ших бо га та ша да се иза зо ве 
Мо сков ска бу на из 1905”.971

Дру ги, уме ре ни ји при го вор ко ји се по не кад из но си, је сте да је под виг 
ка та комб них хри шћа на, ко ји је био до сто јан хва ле и оправ дан ако се има на 
уму бру тал ност со вјет ског ре жи ма, све јед но био не по тре бан, јер чо век је 
мо гао да се спа се и без при ме не та ко екс трем них ме ра.

Аутор ове књи ге не зна ни за јед ну од лу ку би ло ко је ком пе тент не цр кве-
не вла сти ко ја раз ја шња ва пи та ње да ли је од ба ци ва ње со вјет ског па со ша 
би ло нео п ход но за спа се ње хри шћа на у со вјет ском пе ри о ду. Мо жда на та кво 
пи та ње и не мо же да се од го во ри на ја сан и ка те го ри чан на чин, због ње го ве 
ве ли ке сло же но сти и ра зно ли ко сти од но са из ме ђу по је ди нач них вер ни ка и 
со вјет ске др жа ве. Са мо Бог зна да ли је не ки од ре ђе ни сте пен укљу че но сти 
у со вјет ски жи вот пред ста вљао от пад ни штво, или при хва тљив ни во при ла-
го ђа ва ња окол но сти ма.

Ипак, мно го је лак ше да ти од го вор на пи та ње да ли је под виг ка та комб-
них хри шћа на био „нео п хо дан”. То је та ко ла ко, као од го во ри ти на пи та ње: 
да ли је нео п ход но да се др жи мо што је мо гу ће да ље од гре ха, или: да ли је 
нео п ход но да пре ду зме мо све ме ре пре до сто жно сти про тив гре ха? Од го вор 
је на рав но: да, ап со лут но је нео п ход но! Ен гле зи има ју по сло ви цу: кад идеш 
на ве че ру са ђа во лом, узми вр ло ду гу ка ши ку. Ка та комб ни хри шћа ни ни су 
узе ли чак ни вр ло ду ге ка ши ке за свад бе ни ру чак ђа во ла и гра ђа на со вјет ске 
др жа ве. У сво јој са свим по хвал ној рев но сти да ха љи не са чу ва ју не у пр ља ним 
за свад бе но ве се ље Хри ста и Цр кве Ње го ве, они су иза бра ли да ни за ко рак 
не пре ђу праг со вјет ске луд ни це. Иза бра ли су да ра ди је бу ду глад ни, не го да 
је ду ђа во љу хра ну, при че шће је ре ти ка и от пад ни ка. 

Ти ме ни су спа си ли са мо соп стве не ду ше, не го су, та ко ђе, упу ти ли јед но 
крај ње нео п ход но упо зо ре ње оним хри шћа ни ма ко ји су, ми сле ћи да мо гу 
да узму же ра ви цу у сво ја не дра а да се не опе ку, би ли на ма мље ни на бли же 
од но се са ан ти хри стом. Јер звер ска окрут ност по сте пе но је сла би ла на кон 
ам не сти је из 1965. го ди не и со вјет ска др жа ва по че ла је да усва ја не ка (ма да 
не сва) спољ на обе леж ја „нор мал не” др жа ве, што је за и ста би ло ис ку ше ње 

971 Цитирано у: „Otnoshenie k staroobryadchestvu”, Vozdvizhenie, winter, 2000, p. 76 (Р).
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да се по ми сли ка ко ле о пард ме ња ко жу, ка ко лав по ста је ве ге та ри ја нац, или 
ка ко фа ра он по ста је ће сар – те да је са да вре ме да се ће са ру по да ће са ре во… 
По крет бес па спорт ни ка, ко ји је бук нуо баш у то вре ме, до шао је као сна жно 
упо зо ре ње про тив овог стра шног ис ку ше ња. „Не – го во ри ли су они – звер 
ни је про ме ни ла сво ју при ро ду. Ако су про го ни са да би ли ма ње ра ши ре ни не-
го пре, то је би ло сто га што је про ти вље ње би ло углав ном угу ше но. Про го ни 
ни су би ли ма ње окрут ни не го ра ни је – би ли су са мо лу ка ви је спро во ђе ни, 
јер су са ка зна ма би ле по ме ша не и на гра де – удоб но сти со вјет ског 'ра ја'. Али 
ов де не ма мо по сто ја на гра да; и ако је то би ла исти на чак и под бо го љу би вим 
Ца ре ви ма, ка ко да не бу де још ви ше са да, под бо го мр сцем ан ти хри стом? Ако 
је Хри стос по стра дао из ван гра да, ка ко би нас осве тио Кр вљу Сво јом, он да 
ми та ко ђе мо ра мо по ћи на по ље, за Њим, из ван зи ди на ан ти хри шћан ске др-
жа ве (Је вр. 13,12-14)”.

Сад, кад смо све то ре кли, мо ра се до пу сти ти да пе чат ан ти хри ста у 
Со вјет ској Ру си ји ни је био баш она кав ка кав је спо ме нут у От кри ве њу (13), 
ма кар и сто га што ни је ста вљан на де сну ру ку и на че ло. Ипак, ми то са пу ним 
пра вом мо же мо да на зо ве мо не ка квим пе ча том (ко лек тив ног ан ти хри ста), 
иако то ни је онај пе чат (ан ти хри ста као кон крет не лич но сти), јер ње го во 
при хва та ње, па ма кар и у од ре ђе ном кон тек сту (нпр. у кон тек сту за ко но дав-
ства из 1961), за ну жну по сле ди цу има при хва та ње чи та вог бе за ко ног за ко-
но дав ства и иде о ло ги је со вјет ске др жа ве. У том сми слу ово ни је био са мо 
не у тра лан акт ре ги стра ци је: то је био акт ре ги стра ци је у са та ни ном цар ству, 
у цар ству ан ти хри ста, и као та кав, овај акт ни је био са мо пре те ча пе ча та, 
не го на од ре ђе ни на чин по че так оног пе ча ће ња ко је је за жи вот хри шћа на 
има ло јед на ко апо ка лип тич ко зна че ње.

Па ра док сал но, по зи ци ја бес па спорт ни ка би ла је бли жа не са мо ана те ми 
па три јар ха Ти хо на про тив бољ ше ви ка из 1918, ко ји је хри шћа не по звао да са 
бољ ше ви ци ма не ма ју ни ка кав кон такт, не го и по зи ци ји пр вог пред сто ја те ља 
РПЦЗ, ми тро по ли та Ан то ни ја (Хра по виц ког), ко ји се 1921. за ла гао за ору жа-
ну ин ва зи ју на Со вјет ску Ру си ју и оп шту по бу ну про тив со вјет ске вла сти.

Још јед на раз ли ка из ме ђу Цр кве уну тар Ру си је и За гра нич не Цр кве би-
ла је у њи хо вој из ло же но сти све је ре си еку ме ни зма. Ка та комб ни хри шћа ни, 
као и ве ћи на хри шћа на у СССР-у, ни су ско ро ни шта зна ли еку ме ни зму или 
еку ме ни стич ким ак тив но сти ма Мо сков ске па три јар ши је. Уз је дан из у зе так, 
ка та комб на ли те ра ту ра од ше зде се тих до осам де се тих го ди на, ко ја је про на шла 
пут до За па да, не спо ми ње ту те му. РПЦЗ је, с дру ге стра не, по ста ја ла све ви ше 
пре о ку пи ра на бор бом про тив еку ме ни зма, од „По сла ни ца ту ге” ми тро по ли та 
Фи ла ре та (пр ва об ја вље на 1969) до ана те ме про тив еку ме ни зма 1983.
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Те шко да мо же би ти сум ње у то да је нај ва жни ји до при нос ко ји је РПЦЗ 
да ла пра во слав ним хри шћа ни ма у СССР-у, осим по ста вља ња епи ско па са 
не сум њи вим апо стол ским пре јем ством, био ње на јав на и оштра кри ти ка 
еку ме ни зма. По пр ви пут од три де се тих го ди на Мо сков ска па три јар ши ја 
би ла је на те ра на у де фан зи ву, а бо го слов ска свест хи ља да, ако не и ми ли о на 
пра во слав них Ру са по диг ну та је до ни воа зна чај ног по кре та про тив еку ме ни-
зма ме ђу ни жим кли ром и ла и ци ма па три јар ши је. Та ко је у фе бру а ру 1992. 
пред сед ник Са ве за Пра во слав них брат ста ва Сер ги је По ља ков из ја вио да је 
па три јар хо ва бе се да пред њу јор шким ра би ни ма од прет ход ног но вем бра 
би ла „чи сто је ре тич ка”. А пред став ник твер ске епар хи је је са оп штио да је 
„го то во 60% епар хиј ског све штен ства” пре ста ло да по ми ње па три јар ха.972 Но, 
са мо је дан од све ште ни ка ко ји су пре ста ли да по ми њу па три јар ха за и ста се 
при дру жио Истин ској Цр кви…973 

Ка да су се отво ри ле гра ни це из ме ђу Со вјет ског Са ве за и За па да, би ло је 
ло гич но да РПЦЗ и Ка та комб на Цр ква тре ба да се су срет ну и „удру же сво је 
та лан те”, ка ко би, да та ко ка же мо, би ле мак си мал но ефи ка сне и ство ри ле ује ди-
ње ни фронт про тив за јед нич ког не при ја те ља. РПЦЗ је мо гла да по ну ди сво је 
бо го слов ско зна ње и ре ла тив но ве ће ма те ри јал не из во ре, док је Ка та комб на 
Цр ква мо гла да по ну ди сво ју по сто је ћу мре жу оп шти на, сво је ис по вед нич ко 
ис ку ство, сво је од лич но по зна ва ње со вјет ске си ту а ци је и зам ки ка рак те ри-
стич них за де ло ва ње у цар ству ан ти хри ста. На жа лост, РПЦЗ је од лу чи ла да 
„иде са ма”, по ку ша ва ју ћи пре да пот чи ни Ка та комб ну Цр кву не го да ра ди са 
њом, и – по сле ди це су би ле ка та стро фал не…

КГБ аген ти у ман ти ја ма
Је дан од глав них пло до ва „гла сно сти” – ко ји ипак ни је до вео до ствар не 

цр кве не „пе ре строј ке” – би ла је, у ја ну а ру 1992, по твр да Ко ми си је Ру ског пар-
ла мен та за ис тра жи ва ње ак тив но сти КГБ-а, да су то ком по след њих не ко ли ко 
де це ни ја во де ћи љу ди Мо сков ске па три јар ши је би ли аген ти КГБ-а. До си јеи 
че твр тог цр кве ног оде ље ња Пе те ди рек ци је КГБ-а су по ка за ли да су ми тро-
по ли ти Ју ве на ли је Кру тиц ки, Пи ти рим Во ло ко лам ски, Фи ла рет Ки јев ски и 
Фи ла рет Мин ски би ли аген ти КГБ-а, са ши фро ва ним име ни ма „Ада мант”, 
„Игу ман”, „Ан то нов” и „Остров ски”.

972 Pryamoj Put', February, 1992, p. 5; E. Polyakov, „Khronika Tserkovnoj Zhizni v Yanvarye-Fevralye 
1992 g.” (манускрипт), p. 2 (Р).
973 Russkii Pastyr', 30, I-1998, p. 86. Упореди: Fr. Timothy Alferov, „Nekotorie uroki dvizhenia 
'nepominaiushchikh', Russkii Pastyr', N 19, II-1994, pp. 102-104  (Р).
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Ова но вост на рав но ни је би ла нео че ки ва на. Кон стан тин Кар чев, пред-
сед ник Са ве та за ре ли ги о зне по сло ве од 1984. до 1989, при знао је 1989. да је 
Ру ска Пра во слав на Цр ква би ла стро го кон тро ли са на од стра не Цен трал ног 
ко ми те та Ко му ни стич ке пар ти је, на ро чи то ње ног иде о ло шког оде ље ња, као 
и од стра не КГБ-а.974 А Вик тор Шеј мов, бив ши ма јор КГБ, сме њен 1980, од-
го во ран за раз ви ја ње си сте ма без бед но сти ко му ни ка ци ја КГБ-а, опи сао је 
Пе ту ди рек ци ју као „од го вор ну за су зби ја ње иде о ло шке опо зи ци је, во ђе ње 
Со вјет ске Пра во слав не Цр кве и по ста вља ње те ме ља за тај но пот по ма га ње 
Вр хов не ди рек ци је у ства ра њу по вољ ног ми шље ња о по ло жа ју и по ли ти ци 
зе мље”.975 Је дан од по сло ва ко је је оба вљао Шеј мов био је да ан га жу је аген те 
за ин фил три ра ње у „Со вјет ску Пра во слав ну Цр кву”. Та ко ђе, 1992. го ди не 
бив ши агент КГБ-а А. Шу шпа нов опи сао је сво је ис ку ство у ра ду у Оде ље њу 
за спољ ње по сло ве Мо сков ске па три јар ши је. Он је ре као да су ве ћи ну за по-
сле них ту за пра во чи ни ли аген ти КГБ-а.976

Али нај шо кант ни ја би ла су от кри ћа ко ја је на ви де ло из не ла Пар ла мен-
тар на ко ми си ја. Ту спа да ју: (1) ре чи ру ко во ди о ца КГБ-а Ју ри ја Ан дро по ва 
из из ве шта ја Цен трал ном ко ми те ту 70-их го ди на: „Др жав ни ор га ни без бед-
но сти др же под кон тро лом од но се Ва ти ка на и Ру ске пра во слав не цр кве…”; 
(2) „На Ше стој Ге не рал ној асам бле ји ССЦ-а у Ван ку ве ру ме ђу ре ли ги о зним 
де ле га ти ма из СССР-а би ло је 47 (!) аге на та КГБ-а, укљу чу ју ћи и ре ли ги о зне 
вла сти, све штен ство и тех нич ко осо бље” (јул 1983); (3) „Нај ва жни ја су би ла 
пу то ва ња аге на та 'Ан то но ва', 'Остров ског' и 'Ада ман та' у Ита ли ју, ра ди пре го-
во ра са Рим ским па пом у ве зи са бу ду ћим од но си ма из ме ђу Ва ти ка на и Ру ске 
Пра во слав не Цр кве, а по себ но у по гле ду про бле ма уни ја та” (1989).977

974 Kharchev, Argumenty i Fakty, 1992, no. 8, p. 5 (Р).
975 Sheimov, Tower of Secrets, Maryland: Naval Institute Press, 1993, p. 418.
976 Shushpanov, Moskovskie Novosti, 12 July, 1992, p. 20 (Р).
977 За више детаља о открићима Парламентарне комисије види: Praymoj Put', NN 1-2, January, 1992, 
p. 1; N 3, February, 1992, p. 1; Spetsialnij vypusk, February, 1992; Alexander Nezhny, „Tret'e Imia”, Ogonek, 
no. 4 (3366), January 25 - February 1, 1992; Iain Walker and Chester Stern, „Holy Agents of the KGB”, Th e 
Mail on Sunday, March 29, 1992; John Dunlop, „KGB Subversion of Russian Orthodox Church”, RFE/RL 
Research Report, vol. 1, no. 12, March 20, 1992, pp. 51-53; Protodeacon Herman Ivanov-Trinadtsaty, „A nye 
nachalo li eto kontsa?”, Pravoslavnaia Rus', no. 9 (1462), May 1/14, 1992, pp. 609; „Nye bo vragom Tvoim 
povem...”, Vestnik Germanskoj Eparkhii Russkoj Pravoslavnoj Tservki za Granitsei, no. 1, 1992, pp. 16-22; 
Fr. Victor Potapov, „Molchaniem predayotsa Bog”, Moscow: Isikhiya, 1992, pp. 36-39; Joseph Harriss, „Th e 
Gospel according to Marx”, Reader's Digest, February, 1993, pp. 59-63.
                                                                      Независно од ове истраге, архиепископ Хризостом Вилнуски је признао да су архијереји, укључујући и 
њега самог, имали контакте са КГБ-ом, и да је његов старији колега митрополит Методије Вороњешки 
био „официр КГБ-а, атеиста и корумпирана личност коју је контролисао КГБ” (M. Pozdnyaev and 
Archbishop Chrysostom, „Ya sotrudnichal s KGB... no nye byl stukachem”, Russkaia Mysl', no. 3926, 24 April, 
1992, преведено у: Religion, State & Society, vol. 21, nos. 3 and 4, 1993, pp. 345-350).



531

Пар ла мен тар на ко ми си ја је та ко ђе от кри ла да је и сам па три јарх Алек си је 
био агент са ши фро ва ним име ном „Дро здов”. Са да је по зна то да је Алек си је 
био ре гру то ван од стра не естон ског КГБ-а 28. фе бру а ра 1958978; а 1974. Фу-
ров из ве шта ва Цен трал ни ко ми тет СССР-а да је Алек си је (за јед но са сво јим 
прет ход ни ком па три јар хом Пи ме ном) ста вљен у ону ка те го ри ју епи ско па ко ји 
„и на ре чи ма и на де ли ма по твр ђу ју не са мо ло јал ност, не го и па три о ти зам 
пре ма со ци ја ли стич ком дру штву; стро го се др же за ко на у оба вља њу кул та, 
а и па ро хиј ске све ште ни ке и вер ни ке обра зу ју у истом ду ху; ре а ли стич ки 
схва та ју да на ша др жа ва ни је за ин те ре со ва на за на гла ша ва ње уло ге ре ли ги је 
и цр кве у дру штву; све сни то га, они не по ка зу ју ни ка кве по себ не ак тив но сти 
у ши ре њу ути ца ја пра во сла вља ме ђу ста нов ни штвом”.979 

Осим то га, пре ма до ку мен ту КГБ-а из 1988, „шеф КГБ-а СССР-а до нео 
је на ред бу да се агент Дро здов на гра ди по ча сном за хвал ни цом” за од ре ђе не 
услу ге др жав ној без бед но сти.980 Али ове чи ње ни це ни ка да ни су об ја вље не 
за то што су, пре ма Фен Мон те њу, „чла но ви Пар ла ме тар не ко ми си је ре кли 
па три јар ху, да га они не ће име но ва ти као аген та ако поч не да чи сти цр кву 
из ну тра и при зна сву ду би ну са рад ње из ме ђу цр кве и КГБ. 'Ми смо ћу та ли 
јер смо же ле ли да па три јар ху пру жи мо шан су' – ре као је Алек сан дар Ње жниј, 
но ви нар ко ји је ре као да га је по ре ђе ње ар хи ва са цр кве ним бил те ни ма убе-
ди ло да је Алек сеј II за пра во 'Дро здов'…”.981

Пар ла мен тар на ко ми си ја је го то во од мах уки ну та од стра не пред сед ни ка 
Вр хов ног Со вје та Ру сла на Ха збу ла то ва, на ин си сти ра ње, пре ма По но ма ро ву, 
са мог па три јар ха Алек се ја и ше фа КГБ-а Ј. При ма ко ва. Је дан од чла но ва Ко-
ми си је, о. Гљеб Ја ку њин, „био је оп ту жен за ода ва ње др жав них тај ни Сје ди-
ње ним Др жа ва ма и за пре ће но му је лич ним про го ном. Отац Гљеб је остао 
пр ко сан. Го ди не 1994. пи сао је па три јар ху: 

„Ако Цр ква ни је очи шће на од ља ге шпи ју на и до ста вља ча, она се не мо же 
пре по ро ди ти. На жа лост, са мо је је дан ар хи је реј – ар хи е пи скоп Хри зо стом 
Ли тван ски – имао хра бро сти да јав но при зна да је ра дио као агент и от крио 

978 Естонска државна архива, група досијеа 131, досије 393, стр. 125-126; Seamus Martin, „Russian 
Patriarch was (is?) a KGB agent, fi les say Patriarch Alexeij II received KGB 'Certifi cate of Honour'”, Irish Times, 
September 23, 2000; Arnold Beichman, „Patriarch with a KGB Past”, Th e Washington Times, September 29, 
2000.
979 Andrew and Mitrokhin, op. cit., pp. 639-640.
980 Andrew and Mitrokhin, op. cit., p. 650.
981 Th e Philadelphia Inquirer on May 3, 1992; цитирано у: „Th e Church of the KGB”, Living Orthodoxy, 
vol. XIV, no. 2, March-April, 1992, pp. 22-23. Недавно се у Естонији појавио доказ да је Алексеј био 
активан агент од 1958. године. James Meek, „File links church leader to KGB”, Th e Sydney Morning Herald, 
February 13, 1999.
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је сво је ши фро ва но име: 'Ре ста вра тор'. Ме ђу тим, ни је дан дру ги цр кве ни 
је рарх ни је сле дио ње гов при мер.

Нај и стак ну ти ји аген ти у про шло сти би ли су 'Дро здов' – је ди но цр кве-
но ли це ко је је 1988. зва нич но на гра ђе но од стра не КГБ СССР-а за из у зет не 
оба ве штај не услу ге – 'Ада мант', 'Остров ски', 'Ми хај лов', 'То паз' и 'Игу ман'. 
Очи глед но је да ни ко од ових или ма ње по зна тих аге на та ни је спре ман на 
по ка ја ње. На про тив, они се бе осло ба ђа ју па стир ске од го вор но сти на вод но 
не у трал ним ка рак те ром ин фор ми са ња о Цр кви, а члан ци ко ји су се по ја ви-
ли у цр кве ној штам пи прав да ју уло гу до ста вља ча као нео п ход ну за оп ста нак 
Цр кве у ан ти ре ли ги о зној др жа ви.

Ши фро ва на име на ко ја сам от крио у ар хи ва ма КГБ-а при па да ју нај и стак-
ну ти јим је рар си ма Мо сков ске па три јар ши је”.982

Фе ликс Кор беј пи ше: „Ке стон но вин ска аген ци ја је пре гле да ла све до-
ступ не до ку мен тар не до ка зе о раз ли чи тим ак тив но сти ма КГБ-а и за кљу чи ла 
ка ко ду го го ди шње тврд ње да су па три јарх и дру ги глав ни ар хи је ре ји Ру ске 
Пра во слав не Цр кве са ра ђи ва ли са КГБ-ом је су чи ње нич но за сно ва не”.983

Пи шу ћи 1995. Џон Дан лоп за кљу чу је да је „огром на ве ћи на од са да шњих 
119 ар хи је ре ја Мо сков ске па три јар ши је би ла хи ро то ни са на у епи ско пат пре 
ав гу ста 1991. Ово на во ди на по ми сао да је сва ки од тих ар хи је ре ја био па жљи-
во ис пи тан и про ве рен од стра не ка ко иде о ло шког апа ра та Ко му ни стич ке 
пар ти је, та ко и КГБ-а”.984

Ни су са мо је рар си Мо сков ске па три јар ши је ти за ко је се да нас зна да 
су би ли аген ти КГБ-а. Као што смо ви де ли, Па три јарх гру зиј ски Или ја био 
је ре гру то ван од стра не пе тог оде ље ња гру зиј ског КГБ-а 1962. го ди не, са ши-
фро ва ним име ном „Иве ри е ли”.985 Та ко је и Сук хум ски ми тро по лит кра јем 
се дам де се тих из дао ка та комб ног схи ми тро по ли та Ге на ди ја (Се ка ча) гру зиј-
ском КГБ-у, што је ре зул ти ра ло ти ме да је ми тро по лит Ге на ди је про вео две 
и по го ди не у за тво ру у Ку та и си.986 А кра јем де ве де се тих исти ми тро по лит је 
про го нио за чет ке ан ти-еку ме ни стич ког по кре та у Гру зи ји (ви ди до ле).

Мно ги твр де да се на кон рас па да СССР-а Мо сков ска па три јар ши ја осло-
бо ди ла од сте га КГБ-а. Али та тврд ња оста је без до ка за; пре ма јед ној из ре ци 
ак ту ал ној у Ру си ји, „Мо сков ска па три јар ши ја је по ста ла по след ње пре жи ве ло 
оде ље ње КГБ-а”. У сва ком слу ча ју, би ла она фор мал но сло бод на или не, МП 

982 Andrew and Mitrokhin, op. cit., p. 661.
983 Corbey, „Th e Patriarch and the KGB”, Keston News Service, September 21, 2000.
984 Dunlop, „Th e Moscow Patriarchate as an Empire-Saving Institution”, у: Michael Bourdeaux, M. E. 
Sharp (eds.), Th e Politics of Religion in Russia and the New States of Eurasia, 1995, Armonk, NY, p. 29.
985 Orthodox Tradition, vol. XV, no. 1, p. 34.
986 Монахиња Е, блиска ученица митрополита Генадија, лична комуникација, септембар 1990.
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је на ста ви ла да де лу је као онај исти, не ре фор ми са ни ор га ни зам из вре ме на 
Ста љи на, Бре жње ва и Ан дро по ва.

Еку ма ни ја: Од Шам бе зи ја до Ба ла ман да
Сеп тем бра 1990. го ди не у Шам бе зи ју у Швај цар ској, еку ме ни зам Мо-

сков ске па три јар ши је и „свет ског пра во сла вља” уоп ште учи нио је ве ли ки 
ко рак на пред пот пи си ва њем де кла ра ци је за јед нич ке ко ми си је пра во слав них 
и мо но фи зи та (у овим до ку мен ти ма на зва них „ори јен тал но пра во слав ни”), 
где су пра во слав ни и мо но фи зи ти на зва ни „две по ро ди це цр ка ва” (фра за 
не по зна та пра во слав ној екли си о ло ги ји).

Че твр ти па ра граф ове де кла ра ци је је го во рио: „Две по ро ди це при хва та ју 
да су две при ро де [Христове] са њи хо вим соп стве ним енер ги ја ма и во ља ма 
сје ди ње не ипо ста сно и при род но не сме си во, не про мен љи во, не раз де љи во и 
не раз луч но, и раз ли ку ју се са мо те о рет ски (τη θεωρια μονη)”.

Ово је већ би ло пот пу но не при хва тљи во са пра во слав не тач ке гле ди шта 
и пред ста вља ло је је ре тич ку, мо но фи зит ску фор му ла ци ју. Две при ро де и 
во ље Хри сто ве не раз ли ку ју се „са мо те о рет ски”, већ и у ствар но сти. Сед ми 
па ра граф та ко ђе је го во рио о две при ро де ко је се раз ли ку ју „са мо те о рет ски”, 
што је под ра зу ме ва ло, као што ис ти че Људ ми ла Пе ре пјол ки на „од су ство овог 
раз ли ко ва ња у ствар но сти”.987

Пе ти па ра граф је из но сио: „Две по ро ди це при хва та ју да је Је дан Ко ји 
же ли и де лу је увек је ди на Ипо стас ова пло ће ног Ло го са”: Ме ђу тим, као што 
Пе ре пјол ки на по но во ис прав но ис ти че, пре ма уче њу све тог Мак си ма Ис по вед-
ни ка, „кон цепт енер ги је (деј ства) при ро де при па да са мо при ро ди у це ли ни, а 
не ипо ста си. Ово уче ње би ло је по твр ђе но на Сед мом Ва се љен ском Са бо ру. 
У де кла ра ци ји из Шам бе зи ја, као што је очи глед но из пе тог па ра гра фа, при-
род не во ље и енер ги је у Ису су Хри сту при па да ју Ње го вој Ипо ста си. Дру гим 
ре чи ма, овај па ра граф је чи ста мо но те лит ска фор му ла ци ја”.988

Осми па ра граф је гла сио: „Обе по ро ди це при хва та ју пр ва три Ва се љен ска 
Са бо ра ко ји пред ста вља ју на ше за јед нич ко на сле ђе. Што се ти че че ти ри ка сни-
ја са бо ра Пра во слав не Цр кве, пра во слав ни по твр ђу ју да за њих па ра гра фи 
1-7 пред ста вља ју та ко ђе уче ње ових ка сни јих Са бо ра, док ори јен тал но пра-
во слав ни сма тра ју ову по твр ду за њи хо во соп стве но ту ма че ње (тј. ту ма че ње 
пра во слав них). У том сми слу ори јен тал но пра во слав ни се по зи тив но од но се 
пре ма овој по твр ди.” Не ја сна из ја ва, у ве зи са ко јом је, ме ђу тим, јед на ствар 

987 Perepiolkina, op. cit., p.  251 .
988 Perepi olkina,  op . cit., p. 25 2.
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ја сна: Мо но фи зи ти се ни су оба ве за ли да при хва те Че твр ти, Пе ти, Ше сти и 
Сед ми Ва се љен ски Са бор на на чин на ко ји су их при хва ти ли пра во слав ни, 
већ се са мо „по зи тив но од но се пре ма овој по твр ди”, што у дог мат ској тер ми-
но ло ги ји не зна чи ни шта.

Де ве ти па ра граф гла си:  „У све тло сти на ше за јед нич ке де кла ра ци је о 
хри сто ло ги ји и го ре по ме ну тим за јед нич ким тврд ња ма, ми са да ја сно уоча ва-
мо и раз у ме мо да су на ше две по ро ди це вер но чу ва ле ову исту и аутен тич ну 
хри сто ло шку пра во слав ну ве ру и са чу ва ле не по вре ђе но апо стол ско пре да-
ње, иако су мо жда и ко ри сти ле хри сто ло шке тер ми не на дру га чи ји на чин. 
За јед нич ка ве ра и по сто ја на вер ност апо стол ском пре да њу тре ба да по ста не 
осно ва на шег је дин ства и оп ште ња.”

Ово је би ло у ди рект ној су прот но сти са 1500 го ди шњим пра во слав ним 
Пре да њем. У том пе ри о ду сви све ти Оци су не дво сми сле но по твр ди ли да мо-
но фи зи ти ни су „вер но са чу ва ли исту и аутен тич ну хри сто ло шку пра во слав ну 
ве ру” и да су у ства ри је ре ти ци. Али мо дер ни еку ме ни сти твр де да је свих 
шест сто ти на и че тр де сет све тих ота ца Че твр тог Ва се љен ског Са бо ра, као и 
оци сле де ћих са бо ра ко ји су осу ди ли мо но фи зи те, по гре ши ло, и да се чи та ва 
кон тра вер зи ја за сни ва ла на не ка квим лин гви стич ким не спо ра зу ми ма!

Де се ти Па ра граф гла си: Две по ро ди це при хва та ју да све ана те ме и осу де 
из про шло сти ко је нас раз де љу ју тре ба да бу ду уки ну те од стра не Цр ка ва да 
би бла го да ћу и си лом Бо жи јом би ле укло ње ње по след ње пре пре ке на пу ту 
ка пу ном сје ди ње њу и оп ште њу на ше две по ро ди це. Две по ро ди це се сла жу 
да ће ски да ње ана те ма и осу да би ти за сно ва но на чи ње ни ци да ра ни је ана те-
ми са ни или осу ђе ни Са бо ри и оци ни су је ре ти ци.”

Зна чи Се дам Ва се љен ских Са бо ра тре ба да се ис пра ви, ка жу ови „бо го-
сло ви”, и ана те ме про тив свих мо но фи зит ских са бо ра и ота ца, укљу чу ју ћи 
и но тор не је ре си јар хе Ди о ско ра, Ти мо те ја и Се ве ра да се ски ну! Ово је би ло 
ја сно и екс пли цит но од ба ци ва ње ве ре Се дам Ва се љен ских Са бо ра!

На рав но, ауто ке фал не пра во слав не цр кве (са из у зет ком Је ру са ли ма) већ 
су им пли цит но од ба ци ле Са бо ре и оце њи хо вим оп ште њем у мо ли тва ма и 
Све тим тај на ма са свим вр ста ма је ре ти ка, чак и па га на, за шта је Ге не рал на 
асем бле ја ССЦ у Кан бе ри 1991. би ла ве ро ват но нај ек стрем ни ји при мер.  Ипак, 
би ла је по треб на сле де ћа и ва жна ета па да се екс пли цит но ка же да су Ва се љен-
ски Са бо ри по гре ши ли, да мо но фи зи ти ни су тре ба ли да бу ду осу ђе ни, да су 
би ли пра во слав ни кроз све ове ве ко ве иако су их све ти Оци и сви све ти те љи 
Пра во слав не Цр кве сма тра ли за је ре ти ке. Ово ни је би ло са мо не ве што до пу ња-
ва ње нор ми Ва се љен ских Са бо ра: то је би ло од ри ца ње од са мих нор ми.
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Сто га је би ло пот пу но оправ да но да је Све ти Си нод Истин ски Пра во-
слав не Цр кве под ар хи е пи ско пом Хри зо сто мом (Кју си сом) из дао ју ла 1991. 
сле де ћу из ја ву:

„У Шам бе зи ју су се пра во слав ни и мо но фи зи ти сло жи ли да су 'са да 
они ја сно схва ти ли да су обе по ро ди це (тј. пра во слав ни и мо но фи зи ти) увек 
вер но чу ва ле исту аутен тич ну пра во слав ну хри сто ло шку ве ру и не пре ки нут 
кон ти ну ти тет апо стол ског Пре да ња...'

...Ка ко је мо гу ће да се као ис прав но при хва ти што је са да би ло схва ће но од 
стра не два де сет и јед ног пред став ни ка па три јар ши ја и ауто ке фал них цр ка ва 
– тј. да су 1400 го ди на пра во слав ни и мо но фи зи ти има ли исту хри сто ло шку 
ве ру - ка да је чи ње ни ца да су че ти ри Ва се љен ска Са бо ра осу ди ла по след ње 
као је ре ти ке. Да ли је мо гу ће да су све ти Оци ко ји су уче ство ва ли на њи ма 
по гре ши ли, и би ли не пра вед ни пре ма мо но фи зи ти ма? Да ли ни је мо гао да се 
на ђе ни је дан од 630 ота ца Че твр тог Ва се љен ског са бо ра, 165 ота ца Пе тог, 227 
Ше стог, или 367 Сед мог, ко ји би схва тио то што су пра во слав ни еку ме ни сти у 
Шам бе зи ју са да схва ти ли – тј. да мо но фи зи ти ни су је ре ти ци? Зна чи ис па да да 
је 1389 ота ца гре ши ло, а два де сет и је дан пред став ник но ва тор ски пра во слав-
них је у пра ву? Да ли тре ба да ве ру је мо да Дух Све ти ни је про све ћи вао све те 
Оце? Да ли тре ба да по ри че мо бо жан ско на дах ну ће Све тих Са бо ра? Је ре тич ки 
и бо го хул но! Чак и бе стид ни је, да ли тре ба да твр ди мо да је све та Је фи ми ја, 
ко ја је чу дом за пе ча ти ла Ис по ве да ње Ве ре Че вр тог Са бо ра, по гре шно раз у ме ла 
'Пра во сла вље' мо но фи зи та, јер ни је схва та ла њи хов је зик? Стра шна ствар!

Пра во слав ни и мо но фи зи ти се сла жу да 'обе по ро ди це при хва та ју пр ва 
три Ва се љен ска Са бо ра...' [Али] пра во слав ни при хва та ју се дам Ва се љен ских 
Са бо ра. У Ба ла ман ду, на зах тев мо но фи зи та, пра во слав ни де ле га ти су при-
хва ти ли при зна ње пр ва три; оста лу су ста вље ни у стра ну и сма тра ни као 
ствар са мо хал ки дон ски пра во слав них. За мо но фи зи те, ко ји су осу ђе ни као 
је ре ти ци и ана те ми са ни од њих, ни је ни шта чуд но да од ба цу ју ова че ти ри 
са бо ра. Али да ли је до пу ште но за љу де, чак и ако су мо дер ни сти, ко ји се бе 
на зи ва ју пра во слав ни ма, и ко ји се бе про гла ша ва ју за је рар хе и бо го сло ве, да 
огра ни че Ва се љен ске Са бо ре на три? Ка ко се осу ђу ју? Ка ко су пот пи са ли та ко 
круп но из дај ство? Они ко ји су пот пи са ли ла жну уни ју у Фи рен ци-Фе ра ри 
[са Римом], ба рем, ка да су се вра ти ли у пре сто ни цу и по ка ја ли, из ја ви ли су 
'Не ка нам ру ке бу ду од се че не' и од ба ци ли ла жну уни ју...

Пра во слав ни мо гу да бу ду са мо ужа сну ти из да јом оних ко ји су пот пи са-
ли спо ра зум у Шам бе зи ју. Они ко ји су сврг ну ти и ана те ми са ни као је ре ти ци 
од стра не че ти ри Ва се љен ска Са бо ра са да су при зна ти као 'све ти те љи' и 'оци' 
од стра не но ва тор ске Цр кве... Ко су они? Ту је Ди о скор, ко га је Че твр ти Ва-
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се љен ски Са бор ана те ми сао као исто ми шље ни ка са је ре ти ком Ев ти хи јем... 
и оста ли про тив ко јих је Пра во слав на Цр ква уз вик ну ла ана те му ко ја се 
чи та и слу ша од стра не свих на Не де љу Пра во сла вља. Са да ће пра во слав ни 
мо дер ни сти да их сла ве у сво јим хра мо ви ма, да из ра ђу ју њи хо ве ико не и да 
им па ле све ће, тра же ћи опро штај што су их све ти Оци не пра вед но осу ди ли 
као је ре ти ке...

Не ка сви ко ји су пот пи са ли спо ра зум у Ба ла ман ду зна ју да су пре ста ли 
да бу ду пра во слав ни, с об зи ром да су при ча сни ци мо но фи зит ске је ре си.

Они ко ји су пот пи са ли спо ра зум у Шам бе зи ју ни су пот пи са ли као по је-
дин ци. Углав ном, пот пи са ли су као пред став ни ци њи хо вих цр ка ва и њи хо ве 
цр кве су при хва ти ле спо ра зум у Шам бе зи ју...

Сто га, ми од ба цу је мо ову но ву ла жну уни ју пот пи са ну у Шам бе зи ју од 
стра не пред став ни ка ауто ке фал них цр ка ва и па три јар ши ја, ко је су на кон 
1500 го ди на па ле у је рес мо но фи зи ти зма... По зи ва мо сва ку вер ну осо бу, ко-
ја сле ди из дај нич ки спо ра зум у Шам бе зи ју, да иза бе ре из ме ђу Пра во сла вља 
и мо но фи зи ти зма. Ко год же ли да оста не пра во сла ван и члан Те ла Цр кве 
Хри сто ве, мо ра од мах да пре ки не све од но се и оп ште ње са је ре тич ким и 
мо но фи зит ству ју ћим па сти ри ма Цр ка ва ко је су пот пи са ле и при хва ти ле 
спо ра зум у Шам бе зи ју.

Сви они ко ји оста ју не за ин те ре со ва ни, или ћу те и здру же се са при ста-
ли ца ма спо ра зу ма у Шам бе зи ју, јед но став но су при гр ли ли мо но фи зи ти зам и 
ње го ве по гре шно-ми сле ће 'оце' Ди о ско ра, Се ве ра, Ти мо те ја и дру ге је ре ти ке. 
Та кви љу ди има ју на сво јим гла ва ма ана те ме Ва се љен ских Са бо ра. Они су 
из ван Цр кве, из ван спа се ња и њи хов удео је за јед но са оним ко ји при па да 
свим је ре ти ци ма.

Ми смо про го во ри ли.
Не ка сва ка... пра во слав на ве ру ју ћа осо ба пре у зме ту од го вор ност пред 

Бо гом и чо ве ком. 'Ста ни мо до бро, ста ни мо са стра хом'.”989

Без об зи ра на ово упо зо ре ње, пра во слав ни еку ме ни сти су се ла ти ли спро-
во ђе ња до го во ра из Шам бе зи ја у прак си. Пре ма то ме, 22. ју на 1991. Си нод 
Ан ти о хиј ске па три јар ши је (ко ји укљу чу је но тор ног про и слам ског ми тро по-
ли та Ге ор ги ја Ко дреа) из вр шио је не ко ли ко ме ра са ци љем по сти за ња пу ног 

989 From t he  trans lat ion in Living Orthodoxy, vol . XII I,  №  1,  Januar y- F eb ruary, 19 91 ,  pp. 29-3 0.  See also 
M et ro po litan Ca lliopius of P en tapolis,  Pr o dosia tis Orthodoxi as (A Betra ya l  of  Orthodoxy), Pi r aeus, 199 1 
 (Г); O Ph ar os tis Orthodoxias (Th e Lighthouse of  Orthodo xy) , October, 199 1, № 66 , p . 1 20  ( Г); Monk Isaa c, 
„Com men tary on the  l at es t reco m me ndation s  of the Joi nt  Commission  f or theo lo gical di alogue bet we en the  
Orthodox and Oriental O rthodox Church es ”, Orthodox L ife, vol. 42, № 3, M ay-Jun e, 1991 ; „Dossier  s ur  les 
Acco rd s de Chambésy entre Mon o physites  et  Orthodox es” (Do ssier on the Ch am bésy Agreem ent s between  
the Monophysites an d the Orthodox), La Lumière du Th abor (Th e Light of  Tabor), №  31, 1991 (Ф). 
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ује ди ње ња са мо но фи зит ском Си риј ском Цр квом. То је укљу чи ва ло за бра ну 
про зе ли ти зма ме ђу мо но фи зи ти ма и пу но ев ха ри стиј ско оп ште ње.990

Мар та 1992, гла ве по ме сних Пра во слав них Цр ка ва са ста ле су се у Кон-
стан ти но по љу и из да ле из ја ву у ко јој су, на кон осу ђи ва ња ра да ка то лич ких 
уни ја та и про те стант ских фун да мен та ли ста у пра во слав ним зе мља ма, на ста-
ви ле да „под се ћа ју све да је сва ки об лик про зе ли ти зма - ко ји се раз ли ку је 
од еван ге ли за ци је и ми си је - ап со лут но осу ђен од стра не пра во слав них. 
Про зе ли ти зам ко ји се прак ти ку је ме ђу на ро ди ма ко је су већ хри шћан ски, 
и у мно гим слу ча је ви ма чак и пра во слав ни, по не кад пре ко ма те ри јал не по-
др шке, по не кад ра зним об ли ци ма на си ља, тру ју од но се из ме ђу хри шћа на и 
уни шта ва ју пут као њи хо вом је дин ству. На су прот то ме, ми си ја ко ја се вр ши 
у не хри шћан ским зе мља ма и ме ђу не хри шћан ским на ро ди ма, пред ста вља 
све ту ду жност Цр кве и за слу жу је сва ку по моћ” (тач ка 4).

Ов де је би ла пред ло же на не по ште на на год ба: ако се уз др жа ва те од 
про зе ли ти зма у пра во слав ним зе мља ма, ми не ће мо при ма ти обра ће ни ке у 
за пад ним зе мља ма. На рав но, ово од ри ца ње од про зе ли ти зма ме ђу за пад ним 
је ре ти ци ма би ло је из ра же но у из ја ва ма Ва се љен ске па три јар ши је, по чев од 
ен ци кли ке из 1920, и по ступ ци ма свих пра во слав них во ђа на еку ме ни стич-
ким фо ру ми ма јо од ше зде се тих го ди на. Али  још увек пред ста вља шок ка да 
се ви ди „Пра во слав на Цр ква” ко ја ус кра ћу је на ду на обра ће ње и са мим тим 
спа се ње сто ти на ма ми ли о ни ма за пад ња ка. Ов де су се „пра во слав ни” еку ме-
ни сти од ре кли пр ве за по ве сти Го спод ње Ње го вој Цр кви на кон Вас кр се ња: 
Иди те и на у чи те све на ро де, кр сте ћи их у име Оца и Си на и Све то га Ду ха, 
уче ћи их да др же све што сам вам за по ве дио... (Мт. 28, 19-20).

Из ја ва та ко ђе пре ти „рас кол нич ким гру па ма ко је се над ме ћу са ка нон-
ском струк ту ром Пра во слав не Цр кве” (тач ка 3). Ве ро ват но се ми сли на 
истин ски пра во слав не. Ова прет ња је по ста ла екс пли цит ни ја ка да је у ма ју 
де ле га ци ја из Ва се љен ске па три јар ши је за јед но са од ре дом атон ске по ли ци је 
из ба ци ла са Све те го ре ру ско-аме рич ке мо на хе Ски та све тог про ро ка Или је, 
ко ји ни је по ми њао па три јар ха.991

Уни ја са мо но фи зи ти ма у Шам бе зи ју раз ви ја ла се па ра лел но са по кре ти-
ма ка ује ди ње њу са ка то ли ци ма. За то је па три јарх Алек сеј по чео да за у зи ма 
по мир љи ви ји став пре ма уни ја ти ма ка то ли ци ма у За пад ној Укра ји ни. Иако 

990  Th e Word,  April, 1992.
991 Damian  Th ompson, „Holy Sa nc tuary in  turmoil over mon ks ' evicti o n”, Th  e Daily Telegr aph, Ju ne 4, 
1 992; „Ec um enists seize  Skete of the Prophet Elias”, Living Orthodox y, vol . X III, № 4, July-A ug us t,  1991, pp.  
1, 9.  For other haras sm ent of non-com memor ators o n Mount Athos, s ee Mon k Maximus  of  the Grea t Lav ra, 
 Human Rights on Mount Athos,  We lshpool:  S ty li te Publishing, 1990; „Of T ruth  and Falsehood: All eg ations of  
the 'O. C. A.' and Respo nse from the Ho ly Mountain”,  Living Ort hod oxy, vol. XI II, № 3, May- Ju ne ,  199 1.
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су он и ње го ви ста ри ји ар хи је ре ји че сто про те сто ва ли про тив ка то лич ког 
про зе ли ти зма у Ру си ји992, зна чај но је да се на са стан ку, мар та 1992, он сна-
жно ус про ти вио по зи ву па три јар ха Ди о до ра Је ру са лим ског на пре кид свих 
ди ја ло га пра во слав них и Ва ти ка на.

Док су се де ша ва ли ти по кре ти у прав цу уни је, ва се љен ски па три јарх је 
са ве ли ком ти ра ни јом по сту пао пре ма ко ле га ма па три јар си ма. Та ко је ју ла 
1993 био са зван „ве ли ки и све-са вр ше ни Са бор” да осу ди па три јар ха Ди о до ра 
и не ке од ње го вих са рад ни ка због њи хо вог на вод ног ме ша ња у аустра лиј ску 
ди ја це зу Ва се љен ске па три јар ши је и не ких дру гих пи та ња. Глав ни про блем би-
ло је ја ко вред но има ње у Аустра ли ји чи ји је вла сник и осни вач, ар хи ман дрит 
Је ро теј, од био да га да Грч кој Ар хи е пи ско пи ји, већ га до ни рао па три јар ши ји 
ко ја га је при хва ти ла и по сла ла два епи ско па, Иси хи ја и Ти мо те ја, да сре де 
пре нос и ус по ста ве та мо ег зар хат.

Из не та је тврд ња, пот пу но у су прот но сти са ка но ни ма, да се Је ру са лим 
„ме шао” у Аустра ли ји, на тлу на ко ме Ва се љен ска па три јар ши ја има сво ју ју-
рис дик ци ју, бу ду ћи да је у пи та њу зе мља ко ја ни је ди рект но уну тар гра ни ца 
не ке дру ге па три јар ши је, без об зи ра на чи ње ни цу што је Је ру са лим ска па три-
јар ши ја има ла ми си ју у Аустра ли ји још 1892, а Ва се љен ска па три јар ши ја тек 
1924. го ди не. Дру га оп ту жба про тив па три јар ха Ди о до ра би ла је да је ре дов но 
по се ћи вао „псев до-ми тро по ли та Ки при ја на Ороп ског и Фи лиј ског”. Са бор 
је од лу чио, са „крај њом ико но ми јом” да не сврг не па три јар ха, већ са мо да 
из бри ше ње го во име из дип ти ха, док су сврг ну ти ми тро по ли ти Иси хи је и 
Ти мо теј.  Па три јарх је био по зван да се су о чи са тим дан пре, док оста ла два 
епи ско па ни су би ла чак ни по зва на да да ју од го вор. То ли ко о ка нон ском по-
на ша њу „ка нон ских” ар хи је ре ја!

Је ру са лим ски па три јарх се ни на ко ји на чин ни је сло жио са од лу ком 
„све са вр ше ног” са бо ра, па је у по чет ку ре шио да на ње га не обра ћа па жњу. 
Ме ђу тим, на жа лост, пре о вла да ла су дру га чи ја ми шље ња, па је па три јар ши ја 
по пу сти ла, па три јарх се од ре као (при ча се, у за ме ну за круп ну су му) има ња и 
ег зар ха та у Аустра ли ји, а дво ји ца ми тро по ли та оти шли су у Кон стан ти но пољ 
да тра же опро штај од Вар то ло ме ја, ко ји им је ми ло сти во дао опро штај. Ово 
је био на ста вак кам па ње Ва се љен ског па три јар ха да по ста не „Па па Ис то ка”, 
ко ме би се пот чи ни ли сви оста ли па три јар си (у при пре ми за ње го во пот чи ња-

992 Т ако  ј е у нове мбру 1 991,  када с е  број ри мокатол ичких б иск упија у би вш ем Со вј етском Савез у 
 знатно  ум ножио,  па тр ијарх у  Л ондону и зј ав ио  да је  В ат ик ан прекршио  својеврсни спо ра зу м о одб ац-
ив ању  прозелити зма , и да  п аства о д 300 католи ка у  Новосиб ир ску н е п ре ставља  довољ ан разлог да би  
т амо била створе на  бискупија (Oxana An tic, „N ew Structures  for the Catholic Church in the USSR”,  Report 
 on  th e USS R,  vol. 3,  № 21,  M ay  2 4,  1991).
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ва ње Ри му). Али ње го ве пре тен зи је би ле су од би је не, и то не са мо од стра не 
оста лих грч ких цр ка ва и ста ро ка лен да ра ца. Ни Мо сква ни је има ла на ме ре 
да до пу сти Кон стан ти но по љу да го спо да ри над њом...993

Го ди не 1994. де ле га ци је свих по ме сних Пра во слав них цр ка ва, осим Ср-
би је, Бу гар ске, Грч ке и Је ру са ли ма, пот пи са ле су Ба ла манд ски спо ра зум са 
ка то ли ци ма, у ко ме су пра во слав ни и ка то ли ци из ја ви ли да су „два плућ на 
кри ла” истог те ла (са мо но фи зи ти ма као „тре ћим кри лом”?). „Обе стра не сма-
тра ју да оно што је Хри стос по ве рио Сво јој Цр кви – ис по ве да ње апо стол ске 
ве ре, уче ство ва ње у истим тај на ма, све штен ство ко је са вр ша ва је дин стве ну 
жр тву Хри сто ву, апо стол ско пре јем ство епи ско па – не мо же да се сма тра по се-
дом са мо јед не од на ших Цр ка ва.” „Сва ки вид  по нов ног кр ште ња [покајаних 
ка то ли ка у Пра во слав ној Цркви] је за бра њен. Пра во слав на Цр ква при зна је 
'Ка то лич ку Цр кву као се стрин ску Цр кву, и по сред но при зна је та ко ђе Ис точ-
не Ка то лич ке Цр кве' (уни ја те). По себ на па жња на обе стра не тре ба ло би да 
бу де по све ће на при пре ми и обра зо ва њу бу ду ћих све ште ни ка у по гле ду но ве 
екли си о ло ги је (ка ко би мо гли) да бу ду ин фор ми са ни о апо стол ском пре јем-
ству дру ге Цр кве и аутен тич но сти њи хо вог све то та јин ског жи во та, чи ме би 
упо тре ба исто ри је у по ле мич ке свр хе мо гла би ти из бег ну та”.

Иако су де ле га ци је Пра во слав них Цр ка ва пот пи са ле овај спо ра зум, још 
увек је тре ба ло да бу де по твр ђен од стра не си но да по ме сних Цр ка ва. Ни јед на 
од њих у ства ри то ни је учи ни ла, са је ди ним из у зет ком Ру мун ске па три јар ши-
је, ко ја је за тим по ву кла сво ју ра ти фи ка ци ју, што је пред ста вља ло ре ак ци ју 
на од би ја ње ру мун ских уни ја та да при хва те овај до ку мент. Ипак, ни је би ло 
зва нич ног од ри ца ња од Спо ра зу ма са пра во слав не стра не - што је би ло нео-
п ход но, јер спо ра зум уста но вљу је при хва та ње „те о ри је гра на”.

Па три јарх Вар то ло меј је по твр дио при хва та ње те о ри је гра на 30. но вем бра 
1998, ка да је, обра ћа ју ћи се пред став ни ци ма па пе, ре као: „У ве зи са чи ње ни-
цом да јед на Цр ква при зна је дру гу као ме сто бла го да ти, про зе ли ти зам чла но ва 
из јед не Цр кве у дру гој је ис кљу чен”.994 Ова па три јар хо ва из ја ва иза зва ла је 
про те сте у Грч кој и на Све тој го ри, али па три јарх Вар то ло меј је на те рао све 
ко ји су из ра зи ли про тест да по пу сте (Већ 1992, као што смо ви де ли, он је 
про те рао мо на хе РПЦЗ из Ски та Све тог про ро ка Или је са Све те го ре).

Не ко ли ко го ди на ка сни је оти шао је чак и да ље, ве ли ча ју ћи нај ши ру 
мо гу ћу то ле ран ци ју: „Пра во слав ни хри шћа нин мо дер ни ста, про те стант мо-
дер ни ста, Је вре јин мо дер ни ста, ка то лик мо дер ни ста: ка ко год да се мо ли мо, 

993  Епи скоп Амвросије Ме тон ск и, личн а к омуникација,  1 7.  н ов ембра 20 05; A.D.  Delimbasis, Rebu-
tta l  o f a n Antic an onical  „V erdict” , Athen s,  1993.
994 Ekklesiastiki  Ale theia (Ц рк ве на Истина ),  December  12, 1 998  ( Г) .
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док год се др жи мо на ше ве ре и сје ди њу је мо је са на шим де ло ва њем у све ту, 
ми до но си мо жи ву и увек ак ту ел ну по ру ку бо жан ске му дро сти мо дер ном 
све ту”.995 Сво ју по ли ти ку „то ле ран ци је” на ста вио је из ја вом да је 25 цр ка ва у 
Аустра ли ји у рас ко лу, ни из ког дру гог раз ло га не го за то што ни су пот пи са ле 
да се пот чи ња ва ју Ца ри град ској па три јар ши ји. Исти па три јарх је 1997. још 
из ја вио: „Пре ма ду го-чу ва ној тра ди ци ји, Пра во слав на Цр ква из бе га ва да 
за по ве да или до но си ка те го рич ке од лу ке со ци јал не или етич ке при ро де”.996 
Ово за пре па шћу ју ће од ри ца ње од од го вор но сти пра во слав ног епи ско па да 
„пра во упра вља реч ју исти не” те шко је спо ји во са ње го вом ско ро па пи стич-
ком ад ми ни стра ци јом, гво зде не ру ке...

И Мо сков ска па три јар ши ја је, та ко ђе, би ла у при ли ци да збу ни сво је 
ди си ден те. На ње ном са бо ру у де цем бру 1994, уче ство ва ње па три јар ши је 
у Свет ском Са ве ту цр ка ва би ло је не дво сми сле но одо бре но као на дах ну то 
„пре све га узи ма њем у об зир до бра ко је ће до не ти Цр кви”. Он да је по че ла 
чист ка ан ти-еку ем ни стич ких брат ста ва997, и до не та је не ве ро ват на од лу ка 
да се до зво ља ва за јед нич ка мо ли тва са је ре ти ци ма, уз бла го слов по ме сног 
епи ско па!998

Го ди не 1995, смр ћу је ди ног ан ти-еку ме ни сте у је рар хи ји, ми тро по ли та 
Јо ва на (Сни че ва) Санктпе тер бур шког, чи ни ло се да је по бе да еку ме ни ста 
за пе ча ће на. Го то во по след њи ве ћи про тест про тив еку ме ни зма МП до шао 
је у де цем бру 1995, ка да је гру па од око пе де се так кли ри ка у Мо сков ској 
епар хи ји упу ти ла отво ре но пи смо па три јар ху осу ђу ју ћи „крип то-ка то лич ка” 
уче ња и по ступ ке не ко ли ко мо дер ни стич ких све ште ни ка и мир ја на у пре сто-
ни ци. Они су ука зи ва ли на мно штво слу ча је ва пру жа ња ди рект не пот по ре 
ла тин ској про па ган ди од стра не МП, слу ша ња еку ме ни стич ке или чи сто ка-
то лич ке ра дио ста ни це (”Со фиа”, „Бла го вест”) и но ви на („Сим вол”, „Исти на 
и Жизн”, „Но ва ја Евро па”, „Ру ска ја Мисл”). Ак тив ни уче сни ци и по не кад чак 
и управ ни ци оних ор га на ла тин ске про па ган де би ли су про то је реј Јо ван Сви-
ри лов (Оде ље ње за ре ли гиј ско обра зо ва ње и ка те хи за ци ју МП), све ште ник 
Алек сан дар Бо ри сов (пред сед ник истог удру же ња) игу ман Ино кен ти је (Па-

995 Патри ја рх  В артол ом еј, обр аћа ње  на Ем ор и универзи те ту, на церемон ији доделе председнич ке 
медаље,  3 1. октоб ар  19 97.
996 Time ,  May  5,  1997.
997 Ви ди : A . Soldato v,  „Ob novlenie il i  obno vl enchestvo?”  (О бнов љење  ил и обновљенство?), Pr av-
oslavnaia Rus' (Православна Русиј а) , № 20  ( 15 21), Octob er 15/2 8,  199 4, pp.  6-9 (Р); S ervice Orthodo xe  de 
Presse (Православна служба за  штампу),  №  194 , Janua ry, 1995,  pp. 7-10  (Ф ); V .N . Osipov, „P ra vosl avnoe  
s erdtse na vetru”, P ra voslavnaia Rus' (Православна Русија) ,  №  2  (1 527), January 15/28, 1995, pp. 14 -1 5 (Р).
998 Per epiolkina, op.  ci t., p.  205 ; from the Documents and Reports of  t he  C ou ncil published by the MP in 
1995 ,  p. 191 .
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влов) (се кре тар Ру ског би блиј ског удру же ња), игу ман Иг ња ти је (Кре шкин) 
(се кре тар си нод ске ко ми си је за ка но ни за ци ју све ти те ља РПЦ), игу ман Јо ван 
(Еко ном цев) (рек тор Пра во слав ног Уни вер зи те та Св. Јо ва на Бо го сло ва), 
В. Ни ки тин (глав ни уред ник зва нич ног жур на ла Оде ље ња за ре ли гиј ско 
обра зо ва ње и ка те хи за ци ју „Пут Пра во сла виа”), „све ште ни ци но ви на ри” Г. 
Чи сти а ков и В. Лап шин, као и све ште ник Г. Зи а бли це ва (слу жбе ник Оде ље-
ња за спољ не цр кве не од но се МП) ко ји је од стра не свог прет по ста вље ног, 
ми тро по ли та Ки ри ла (Гун ђа је ва), био по ста вљен у ко ми си ју Ка то лич ке Цр-
кве (!) за ка но ни за ци ју јед ног од њи хо вих све ти те ља. „Ова ква са бла жњи ва 
чи ње ни ца – пи са ло је пе де се так кли ри ка – тј. уче ство ва ње у хе те ро док сним 
ини ци ја ти ва ма ка нон ског ка рак те ра, ни је по зна та од ка да су Ла ти ни от па ли 
од Цр кве Хри сто ве 1054... Сти че се ути сак да Ва ти кан по ку ша ва да ство ри 
слој кли ра ло јал ног ка то лич кој док три ни, ко ји слу же ства ри уни је.999

Па три јарх је по ку шао да убла жи овај про тест жа ле ћи се још јед ном на 
ка то лич ки про зе ли ти зам у Ру си ји, и упо тре бу ка то лич ке ху ма ни тар не по-
мо ћи као ма ске за ми си о нар ске на ме ре.1000 Ни је, ме ђу тим, за бе ле же но, да је 
од био по ну ду јед не ка то лич ке ор га ни за ци је „По моћ Цр кви ко ја па ти” да да је 
сва ком све ште ни ку у Ру ској Цр кви го ди шњу пла ту од 1.000 до ла ра.1001 Ни ти 
је био по себ но за бри нут ка да је па па био про гла шен за по ча сног чла на но ве 
па ро хи је у МП у Уља нов ском, у знак за хвал но сти за то што је по слао 14.000 
до ла ра за об но ву град ског са бор ног хра ма. Ни ти ка да је 1996. „По моћ Цр кви 
ко ја па ти” да ла 750.000 до ла ра Ра ди ју „Со фи ја”...1002

Гру зиј ска Цр ква и „Тре ћи пут”
У ју лу 1994. до шло је до ује ди ње ња че ти ри Истин ски Пра во слав не Цр кве: 

РПЦЗ, Ру мун ских ста ро ка лен да ра ца ми тро по ли та Вла си ја, бу гар ских ста ро ка-
лен да ра ца епи ско па Фо ти ја Три ја дич ког и грч ких ста ро ка лен да ра ца ми тро по-
ли та Ки при ја на Оро по ског и Фи лиј ског („Ки при ја нов ци”). Сва ки пре о крет 
у про це су усит ња ва ња Истин ски Пра во слав них Цр ка ва мо же би ти схва ћен 
са мо као по зи ти ван знак. У овом слу ча ју, ме ђу тим, ује ди ње ње је по стиг ну то 
по це ну то га што је РПЦЗ зва нич но од ба ци ла ва лид ност свр га ва ња ми тро-
по ли та Ки при ја на од стра не хри зо сто мов ског Си но да 1985. го ди не, и што 
је при хва ти ла ње го ву ве о ма кон тра верз ну екли си о ло ги ју као соп стве ну. Та 
999  Perepiolki na, op.  c it., pp. 215- 21 6.
1000 Service O rt hodoxe de Presse (Orthodox  Press Serv ice), № 204, January, 1996, p . 13  (Ф).
1001 „W ag es for  Popes”,  30  Days, №  6б, 1994 ; reprin te d in „Vatican Diary”, Orthodo x  Ch ri st ian Witness, 
January 2/15, 1995, pp. 7-8.
1002 Perepiolkina, op. cit., pp. 205, 217-219.
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екли си о ло ги ја при зна ла је да цр кве еку ме ни стич ког „свет ског пра во сла вља” 
још увек има ју бла го дат, прав да ју ћи ово пот пу но не при хва тљи вом те о ри јом 
о од но су из ме ђу се дам Ва се љен ских са бо ра и је ре ти ка њи хо вог до ба. То је 
„Тре ћи пут”, из ме ђу Пра во сла вља и је ре си, ко ји је про по ве дао ми тро по лит 
Ки при јан, а за ко ји је ус пео да при до би је и оста ле три Цр кве, што је био са-
мо још је дан од ди пло мат ских ком про ми са ка квих је би ло оби ље у исто ри ји 
Пра во сла вља и ко ји су ду го роч но увек би ли осу ђе ни на про паст. 

Од по чет ка је би ло мно го кри ти ка на ра чун овог ује ди ње ња од стра не 
кон зер ва тив ни јих чла но ва РПЦЗ у Ру си ји и Аме ри ци. Чак су и два нај ста ри ја 
ар хи је ре ја РПЦЗ, ми тро по лит Ви та ли је и ар хи е пи скоп Ан то ни је Ло сан ђе ле ски, 
из ја ви ли да су про тив то га. Та ко се у Бо жић ној по сла ни ци за 1995/96. Ми тро-
по лит Ви та ли је су прот ста вио ки при ја нов ској екли си о ло ги ји ко ју је при хва тио, 
го во ре ћи ка ко он лич но ве ру је да Мо сков ска па три јар ши ја не ма бла го дат 
Све тих Тај ни.1003 А у де цем бру 1996. пи сао је да је Мо сков ска па три јар ши ја 
би ла „цр ква зло тво ра, цр ква ан ти хри ста”, ко ја је „пот пу но за пе ча ти ла сво је 
не по врат но от па да ње од те ла Цр кве Хри сто ве”.1004 Осим то га, иако су ру мун ски 
ста ро ка лен дар ци би ли у оп ште њу са Ки при ја нов ци ма већ не ко ли ко го ди на и 
ни су из ра жа ва ли про тест про тив њи хо ве екли си о ло ги је, њи хо ва соп стве на 
прак са би ла је да но во ка лен дар це ко ји им при сту па ју при ма ју кроз ми ро по ма-
за ње, што су ге ри ше да су се они др жа ли стро же екли си о ло ги је.1005

У пр во вре ме, ипак, ово ује ди ње ње Истин ски Пра во слав них, као и оно 
ра ни је (и мно го со лид ни је за сно ва но) из 1971, из гле да да је иза зва ло охра-
бру ју ћи од го вор. Од сре ди не де ве де се тих не ки зна ци та кве истин ске ду хов-
не об но ве у „свет ском пра во сла вљу” мо гли су да се ра за бе ру у на ста ја њу 
ан ти е ку ме ни стич ких по кре та у Ру си ји, Ср би ји, Бу гар ској и Гру зи ји. Та ко је 
у но вем бру 1994. срп ски епи скоп Ар те ми је Ко сов ски сво јој бра ћи ар хи је ре-
ји ма у ве зи са њи хо вим уче шћем у еку ме ни стич ком по кре ту ре као: „Ми смо 
из гу би ли чи сто ту ве ре, ка нон ско на сле ђе Цр кве и вер ност све том Пре да њу 
Пра во слав не Цр кве”.1006 То су би ле ча сне и исти ни те ре чи. Али оне ни су би ле 
пра ће не од го ва ра ју ћом ак ци јом, тј. из ла ском из еку ме ни стич ког по кре та и 
по ка ја њем због уче шћа у ње му. Та ко, ка да је по чет ком ле та 1997. го ди не 340 
све ште ни ка, мо на ха и мо на хи ња Срп ске цр кве про те сто ва ло про тив еку ме-

1003 Pravoslavnyi Vestnik, January-February, 1996 (Р).
1004 Писмо архиепископу Марку Немачком и Великобританском, 29. новембар / 12. децембар 1996. 
(Р)
1005 Архимандрит Кипријан, секретар румунског Синода, лична комуникација, август 1994.
1006 Tserkovnie Novosti, June, 1997, N 6 (62), p. 4 (Р).
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ни зма и по зва ло па три јар ши ју да на пу сти ССЦ, ни је дан срп ски епи скоп ни је 
пот пи сао тај до ку мент. И та ко Срп ска цр ква оста је за гли бље на у је рес. 

Ме ђу тим, Бу гар ска и Гру зиј ска цр ква на пу сти ле су ССЦ. Ве о ма је ин те-
ре сант но да ви ди мо ка ко и за што се то до го ди ло у овим зе мља ма. Гру зиј ска 
од лу ка би ла је иза зва на одва ја њем две гру пе од зва нич не Гру зиј ске цр кве, 
због ње ног уче шћа у еку ме ни стич ком по кре ту. Је дан све ште ник се са сво јом 
па ством при дру жио Ки при ја нов ци ма, а за тим су се ма на стир и јед на па ро хи-
ја при дру жи ли аме рич ким Ав ксен ти јев ци ма епи ско па Је фре ма Бо стон ског. 
Уз не ми ре ни због тих до га ђа ја и стра ху ју ћи од још ма сов ни јег одва ја ња, 
па три јар ши ја је у ма ју 1997. ис ту пи ла из ССЦ-а, а од мах за тим је под ка зну 
ста ви ла во ђе Истин ски Пра во слав них! Два де сет пр вог ав гу ста Гру зиј ска 
па три јар ши ја је на си лу за у зе ла Ви та ниј ски ма на стир. У јед ном тре нут ку, 
па три јар шиј ски ар хи ман дрит Јо а ким ућут као је „не по слу шне” Истин ски 
Пра во слав не ре кав ши им да тре ба без у слов но да слу ша ју ду хов но над ре ђе не, 
чак и до тле да по ста ну му сли ма ни ако им се та ко на ре ди!1007

Отац Ва си ли је (са да је ро мо нах Гри го ри је) Лур је на ста вља при чу: „Ис ту-
пив ши 1997. го ди не из ме ђу на род них еку ме ни стич ких ор га ни за ци ја, зва нич-
на Гру зиј ска па три јар ши ја је убр зо на чи ни ла свој сле де ћи ко рак у уда ља ва њу 
од еку ме ни стич ких ју рис дик ци ја. На кон пре по ру ке Па три јар шиј ске ко ми си је, 
на са стан ку си но да 8. ок то бра Гру зиј ска цр ква је зва нич но осу ди ла не ко ли ко 
но ви јих еку ме ни стич ких до ку ме на та, озна ча ва ју ћи их као 'не при хва тљи ве'. 
Ме ђу те до ку мен те спа да ју: (1) до ку мен ти из Шам бе зи ја од 1990. и 1993. (уни ја 
са 'не хал ки дон ским', тзв. 'ори јен тал ним' цр ква ма); (2) оквир ни спо ра зум из ме-
ђу пра во слав не Ан ти о хиј ске цр кве и ори јен тал не (не хал ки дон ске) Ан ти о хиј-
ске цр кве; (3) Ба ла манд ску Уни ју са Ла ти ни ма (Ри мо ка то лич ком цр квом); (4) 
про сла вља ње Вас кр са пре ма пап ској пас ха ли ји од стра не ауто ном не Фин ске 
пра во слав не цр кве; (5) та ко зва ну 'Те о ри ју гра на', а та ко ђе и (6) за јед нич ке 
мо ли тве и ин тер ко му нио са не пра во слав ним де но ми на ци ја ма.

Са свим је ја сно да су овај ко рак на траг од еку ме ни зма… из ве ли пра во-
слав ни рев ни те љи ко ји су прет ход не две го ди не у Гру зи ји би ли по себ но гла-
сни. Ипак, ова из ја ва Гру зиј ског Си но да пред ста вља чин без пре се да на, чин 
ско ро пот пу ног од ба ци ва ња еку ме ни стич ке по ли ти ке, не са мо од у ста ја ња од 
члан ства у по је ди ним еку ме ни стич ким ор га ни за ци ја ма. Тај по тез би мо гао да 
се сма тра за знак по чет ка по врат ка зва нич не Гру зиј ске па три јар ши је у Пра во-
сла вље, да ни је би ло не ких дру гих не сум њи во ве о ма ва жних окол но сти.

1007 Vertograd-Inform, N 2, December, 1998, p. 25.
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Чак и ако иг но ри ше мо чи ње ни цу да па три јар ши ја ни ка да не би по кре-
ну ла про гон гру зиј ских пра во слав них зи ло та ко ји су не дав но осно ва ли 
Истин ску Пра во слав ну Цр кву Гру зи је, да се ње ни ци ље ви у пот пу но сти не 
раз ли ку ју од ци ље ва Исти но пра во слав них; чак и ако се уз др жи мо од рас пра ве 
о иден ти те ту па три јар ха Или је, ве те ра на еку ме ни зма, след бе ни ка Ни ко ди ма 
Ле њин град ског и КГБ аген та са ши фро ва ним име ном Иве ри е ли од 1963. 
го ди не, за ко га би по че так по ка ја ња зна чио крај слу жбе; чак и ако не ма мо 
баш ни ка кву пред ста ву о оно ме што се ствар но до га ђа у цр кве ном жи во ту 
Гру зи је, ми још увек мо же мо да уочи мо јед ну су штин ску не до след ност у го ре 
по ме ну том до ку мен ту гру зиј ског Си но да, ко ја по ни шта ва све ње го ве прет по-
ста вље не 'пра во слав не' за слу ге, и та ко за пра во де гра ди ра до ку мент на ни во 
так тич ке сми ца ли це. Иако је Си нод по ди гао глас про тив по је ди них не пра-
вил но сти еку ме ни стич ког по кре та, ја сно по ка зу ју ћи ње го ву не пра во слав ну, 
је ре тич ку при ро ду, он је до шао до за кљу ча ка до ко јих, су о чен са је ре сју, не 
би до шао ни је дан истин ски пра во слав ни ве ру ју ћи.

Осу ђи ва ње сва ког еку ме ни стич ког де ла као по гре шног, ни је ауто мат ски 
до каз при пад но сти пра во слав ној ве ри оно га ко осу ђу је. Осу ђи ва ње је ре си са 
истин ски пра во слав не тач ке гле ди шта, има за по сле ди цу, пре или ка сни је, 
пре кид цр кве ног оп ште ња са они ма ко ји су кри ви за је рес. Дру гим ре чи ма, 
као што су гру зиј ски пра во слав ни зи ло ти још 1997. оправ да но под се ти ли Гру-
зиј ску па три јар ши ју, ни је до вољ но по ву ћи се из свих вр ста еку ме ни стич ких 
ак тив но сти - нео п ход но је да се пре ки не оп ште ње са свим еку ме ни стич ким 
ју рис дик ци ја ма, на ро чи то са кон стан ти но пољ ском, ко ја сто ји за кор ми лом 
пра во слав ног огран ка ове је ре си. Нео п ход но је од ре ћи се ви зи је 'свет ског 
пра во сла вља' у ко јој је оно пред ста вље но као скуп по ме сних Пра во слав них 
цр ка ва; за пра во, тре ба га по сма тра ти као кон гло ме рат за јед ни ца од ко јих је 
сва ка у раз ли чи тој ме ри за ра же на еку ме ни стич ком је ре си.

За истин ске пра во слав не хри шћа не пи та ња 'ин тер ко му ни о на', 'за јед нич-
ких мо ли та ва', или 'за јед нич ког слу же ња' ти чу се са мо псе у до пра во слав них 
еку ме ни стич ких ју рис дик ци ја: на при мер, онај ко уче ству је у за јед нич кој 
слу жби са но во ка лен дар ци ма је еку ме ни ста. Иако Гру зиј ска па три јар ши ја 
ри мо ка то лич ку цр кву ви ше не по здра вља као 'се стрин ску цр кву', она је и да-
ље оста ла у 'се стрин ским' од но си ма са Кон стан ти но пољ ском па три јар ши јом, 
те се сто га не мо же сма тра ти за Пра во слав ну, а раз ло зи за гру зиј ски цр кве ни 
рас кол и да ље по сто је у сво јој не сма ње ној све у куп но сти.

Ипак, све што је го ре на ве де но не до ти че се нај ва жни је осо бе но сти 
од лу ке гру зиј ског Си но да. Ако је та од лу ка за и ста пред ста вља ла так тич ки 
по тез, пи та ње је: ка квом би то ци љу мо гла та ква так ти ка да по слу жи? Ја имам 
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од го вор ко ји је ба зи ран на ана ли зи свих оних про ме на ко је су за де си ле пра-
во слав ни свет у про те клих 15 го ди на.

Убр за ва ње 'из град ње еку ме ни зма' у по ку ша ју да се што пре по стиг не 
'све хри шћан ско је дин ство' у ве ћем де лу све та, учи ни ло је крај ње нео п ход ном 
ства ра ње не ка квог 'ре зер во а ра' 'кон зер ва ти ва ца', јер ће сва ка ко би ти по треб-
не нај ма ње ге не ра ци ја или две, док 'кон зер ва тив ци' пот пу но из у мре ти. Сто га 
је би ло нео п ход но да им се пру жи при вре ме ни mo dus vi ven di, што би им 
омо гу ћи ло да из бег ну пси хо ло шку не ла год ност због сво је 'од већ ди рект не' 
уме ша но сти у еку ме ни стич ке ак тив но сти, а исто вре ме но би их за др жа ло као 
део 'ве ли ког и без гра нич ног' еку ме ни стич ког Ва ви ло на. Пра во слав на Цр ква 
сва ка ко ни је мо гла да по мог не у оства ре њу то га за дат ка, но го тов мо дел је већ 
по сто јао: то је би ла Ан гли кан ска цр ква, са сво ја два кри ла, Гор њом цр квом 
и До њом цр квом, ко је се дог мат ски не сла жу ме ђу со бом и јед на се пот пу но 
гну ша об ре да дру ге (на при мер, Ви ша цр ква не при ма же не у све ште нич ки 
чин и не при зна је хо мо сек су ал не бра ко ве), али се сма тра ју де ло ви ма исте 
цр кве и оста ју у пу ном ме ђу соб ном оп ште њу.

По чев од сре ди не осам де се тих, из ве сни по сту ла ти све ти те ља из сре ди не 
два де се тог ве ка, по сту ла ти ко ји да ти ра ју из ра ни јег вре ме на, ка да су још би ле 
жи ве на де на ис пра вља ње но во ка лен дар ске Грч ке цр кве и Мо сков ске па три-
јар ши је, да ли су основ за 'на ро чи то бо го сло вље', фор му ли са но на сле де ћи 
на чин: 'Ми се одва ја мо од зва нич них ју рис дик ци ја због њи хо ве је ре си, иако 
их и да ље сма тра мо де ло ви ма пра во слав не цр кве, ма да бо ле сним де ло ви ма'. 
Дру гим ре чи ма, пре ма овој екли си о ло ги ји, оста ја ње у та квим 'бо ле сним' де ло-
ви ма Цр кве мо же би ти ду хов но штет но, али ту све јед но не по сто ји прет ња од 
пот пу ног от па да ња из на руч ја Цр кве, јер пот пу но от па да ње еку ме ни стич ких 
ју рис дик ци ја од Цр кве мо же да об ја ви са мо не ка кав по се бан Са бор ко ји би 
укљу чио и ју рис дик ци је о ко ји ма је реч.

У Грч кој ова те о ло ги ја из не дри ла је 'Си нод су прот ста вље них', по себ ну ор-
га ни за ци ју пред во ђе ну ми тро по ли том Ки при ја ном Оро по ским и Фи лиј ским. 
Уну тар РПЦЗ сли чан при ступ не ких ње них чла но ва у од но су на Мо сков ску 
па три јар ши ју омо гу ћио је во ђе ње пре го во ра са МП, као што је слу чај ши ром 
Не мач ке епар хи је. Ка рак те ри стич но је да је исти ар хи је реј ски са бор РПЦЗ 
(1994) ко ји је охра брио пре го во ре са МП, та ко ђе пот пу но одо брио екли си о-
ло ги ју ми тро по ли та Ки при ја на.

Тај тре ћи пут из ме ђу Пра во сла вља и еку ме ни зма мо же да се по ка же 
по год ним не са мо за кон зер ва тив не еле мен те у грч кој-ста ро ка лен дар ској 
или ру ској сре ди ни, не го и за ма ле офи ци јел не 'по ме сне цр кве' са сна жно 
из ра же ним тра ди ци о на ли стич ким рас по ло же њем у на ро ду и ни жем кли ру 
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– на при мер, за Гру зи ју. Еку ме ни стич ки оке ан не ће опли ћа ти без ма ле не Гру-
зи је, али за то би за но ви, са на по ром ути ра ни 'тре ћи пут' из Гру зи је мо гла да 
до ђе по ве ли ка го ми ла пе ска и шо де ра… Та ко је но ви пут – пут изо ла ци је од 
еку ме ни стич ке ла жи, али изо ла ци је без от по ра, пут ми ра (и чак цр кве ног 
је дин ства!) са лаж ју, па пре ма то ме и још је дан пут не ку да без на де жно ми мо 
исти не”.1008 

Не ис кре ност „Тре ћег пу та” би ла је де мон стри ра на на Осмој Ге не рал ној 
асам бле ји ССЦ-а у Ха ра реу у де цем бру 1998, ка да су „две па три јар ши је, Гру-
зиј ска и Бу гар ска, по ка за ле да, иако су због озбиљ них раз ло га ис ту пи ле из 
ССЦ-а, са да – пре ко сво јих по сма тра ча у Ха ра реу – с јед не стра не по ка зу ју 
сво ју ло јал ност еку ме ни стич кој иде ји, а са дру ге, прав да ју се да су њи хо ве 
од лу ке о исту па њу из ССЦ-а би ле из ну ђе не при ти ском „кон зер ва тив них 
еле ме на та”!

Гру зиј ски кли рик отац Ва си ли је Ко ба хид зе ин ди ка тив но је из ја вио да 
су „…гру зиј ски пра во слав ци би ли, је су и увек ће би ти ва ша бра ћа и се стре 
у Го спо ду. Па три јарх Или ја и Пра во слав на цр ква Гру зи је би ли су при ну ђе-
ни да на пу сте еку ме ни стич ки по крет због фа на ти ка и фун да мен та ли ста, 
ка ко би из бе гли уну тра шњи рас кол, али они се стал но мо ле за хри шћан ско 
је дин ство”.

У јед но ме од до ку ме на та ње го ве де ле га ци је бу гар ски бо го слов Иван Ди-
ми тров (је дан од се дам бу гар ских по сма тра ча) из ра зио је „жа ље ње за то што 
је ње го ва цр ква ис ту пи ла из ССЦ-а, ре кав ши да је 'од лу ка Бу гар ске цр кве 
да ис ту пи из ССЦ до не та не због ан ти е ку ме ни стич ких схва та ња, не го под 
при ти ском ста ро ка лен дар ске цр кве'”.1009 

Ми тро по лит Ва лен тин Су здаљ ски
По чет ком де ве де се тих епар хи ја ма и па ро хи ја ма Ру ске Пра во слав не 

За гра нич не Цр кве (РПЦЗ) у Ру си ји упра вља ла су тро ји ца епи ско па: Ла зар 
Там бов ски, Ве ни ја мин Ку бан ски и Ва лен тин Су здаљ ски. У то вре ме они су 
би ли по зна ти као Сло бод на Ру ска Пра во слав на Цр ква (СРПЦ).

Број па ро хи ја СРПЦ бр зо је ра стао, на ро чи то у епар хи ји епи ско па Ва-
лен ти на. Ипак, 1992. по че ли су да се по ја вљу ју озбиљ ни про бле ми. Мо сков-
ска па три јар ши ја је, уз по моћ ло кал них вла сти и од ре да ОМОН-а, на сил но 
по вра ти ла хра мо ве ко ји су пре шли у СРПЦ. Још озбиљ ни је би ло је то што 

1008 Lourié, „Th e Synodal Decision of the Offi  cial Georgian Church and 'the Th ird Way' between 
Ecumenism and Orthodoxy”, Vertograd-Inform, #10 (43), October, 1998, pp. 7-8 (Р).
1009 „Looking Back on Harare”, Orthodox Tradition, vol. XVII, no. 4, 2000, p. 4.
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су ино стра ни епи ско пи РПЦЗ, на ро чи то Мар ко Не мач ки, по ку ша ва ли да се 
ме ша ју у упра вља ње ру ским епар хи ја ма, па су чак по че ли да јав но оцр њу ју 
епи ско пе СРПЦ. Та ко је ар хи е пи скоп Мар ко на зи вао епи ско пе Ла за ра и 
Ве ни ја ми на „јад ним ад ми ни стра то ри ма”, а епи ско па Ва лен ти на – „ву ком у 
ов чи јој ко жи” (Мар ко ви по ку ша ји да по ста не „Фи рер све Ру си је” за пра во су 
по че ли ве о ма ра но). У ју лу 1990. у Мо скви епи скоп Ла зар је ре као ауто ру ове 
књи ге да ако Мар ко на ста ви да се ме ша у по сло ве ње го ве епар хи је, он ће би ти 
при ну ђен да обра зу је ауто ном ну цр кву, не за ви сну од РПЦЗ. И не са мо то, 
Мар ко је по ку шао да епи ско па Ва лен ти на из ве де на суд, али је Си нод РПЦЗ 
на кра ју, по сле дво го ди шње ис тра ге, ипак од ба цио оп ту жбе.

Нај го ре је тек усле ди ло: Си нод РПЦЗ је по ста вио епи ско па Вар на ву Кан-
ског за сво га пред став ни ка у Ру си ји, уз пу но моћ да при ма па ро хи је из це ле 
Ру си је, где год се оне на ла зи ле. Епи скоп Вар на ва се оду ше вље но при хва тио 
сво га за дат ка. Та ко је при мао кли ри ке ко ји ма су ру ски ар хи је ре ји за бра ни-
ли све ште но слу же ње, ру ко по ла гао је све ште ни ке у њи хо вим епар хи ја ма без 
њи хо вог зна ња итд. За тим се, на зва нич ном ме мо ран ду му Си но да, обра тио 
„Ки јев ском па три јар ху” (укра јин ски са мо по све ће ни рас кол ни ци, „дру жи на 
мр тве ру ке”) са мол бом да при ми СРПЦ у оп ште ње, па је оти шао у Ки јев да се 
су срет не са њим, што је Мо сков ска па три јар ши ја на рав но ис ко ри сти ла ка ко 
би дис кре ди то ва ла чи та ву РПЦЗ! Ко нач но, он је јав но по др жао фа ши стич ку 
цр но ко шу ља шку ор га ни за ци ју „Па мјат”, при мив ши не ке фа ши сте у сво ју 
епар хиј ску ад ми ни стра ци ју, а узео је уче шћа и у фа ши стич ким де мон стра-
ци ја ма (је дан од ње го вих све ште ни ка је чак ор га ни зо вао на пад на ре дак ци ју 
ча со пи са „Мо сков ски ком со мо лац”). 

Као ре зул тат свих тих скан да ла, ка ко би за шти тио оно што је оста ло од 
СРПЦ, у про ле ће 1993. ар хи е пи скоп Ла зар је од лу чио да ство ри ауто ном ну 
При вре ме ну Ви шу Цр кве ну Упра ву (ПВЦУ) у Ру си ји, ко ја би би ла ад ми ни-
стра тив но не за ви сна од РПЦЗ али би оста ла у оп ште њу са њом на те ме љу 
(а) ука за па три јар ха Ти хо на бр. 362 од 7/20 но вем бра 1920, ко ји је до пу штао 
ства ра ње ауто ном них епар хи ја и гру па епар хи ја у слу ча ју гу бит ка ве зе са па-
три јар хом или до ка нон ског из бо ра но вог па три јар ха, и (б) Ста ту та РПЦЗ, 
ко ји је у сво јој пр вој тач ки на ро чи то огра ни чио ад ми ни стра тив ну власт 
РПЦЗ на ру ске па ро хи је из ван Ру си је (то не спре ча ва пру жа ње по мо ћи Цр кви 
у Ру си ји пу тем, ре ци мо, по све ће ња но вих ар хи је ре ја, али бра ни би ло ка кво 
ру ко во ђе ње њо ме). 

Си нод РПЦЗ је на то ре а го вао за бра ном ПВЦУ и пен зи о ни са њем епи-
ско па Ва лен ти на због ње го вог „ло шег здрав стве ног ста ња” (на рав но, без 
ње го вог при стан ка). Та ко ђе, у ма ју 1993. на Са бо ру у Ле снин ском ма на сти ру 



548

(Фран цу ска) је рар си РПЦЗ су за кљу чи ли да је Цр ква у Ру си ји са да сло бод на 
па су фор му лу по ми ња ња „за пра во слав ни епи ско пат про го ње не Ру ске Цр кве” 
за ме ни ли фор му лом „за пра во слав ни епи ско пат Цр кве у Ру си ји”. Про то је реј 
Ве ни ја мин Жу ков се тим по во дом за пи тао: „О ко јој то Цр кви они го во ре? 
По ка за ло се да то ни је до вољ но пре ци зно, па је ство ре на кон фу зи ја - је ли 
то „про го ње на Ру ска Цр ква” Ти хо но ва ца, Јо си фо ва ца и дру гих ка та комб ни-
ка са јед не стра не, или Мо сков ска па три јар ши ја са дру ге. Из гле да да је ма ло 
оних ко ји схва та ју о че му се ту ра ди. По сле све га, МП је уз по моћ ОМОН-а 
већ по че ла да пре у зи ма оне хра мо ве у Ру си ји ко ји су пре шли код нас, и на ша 
Цр ква је по че ла да тр пи про го не од стра не МП. За то ми тро по лит и низ дру-
гих све ште но слу жи те ља ни су хте ли да про ме не ста ру фор му лу, све до че ћи 
чи ње ни цу да за њих Ру ска цр ква ни је Мо сков ска па три јар ши ја”.1010

СРПЦ се та ко ђе др жа ла ста ре фор му ле, па је са да при сту пи ла по све ће њу 
тро ји це но вих ар хи је ре ја: Те о до ра Бо ри сов ског, Ага тан ге ла Оде ског и Се ра-
фи ма Су хум ског (по след њег, као ка та комб ни ка, за ве ћи број ка та комб них 
па ро хи ја ко је су се при са је ди ни ле СРПЦ). Ипак, они су још увек тра жи ли 
по ми ре ње са РПЦЗ, те су за то дво ји ца нај ста ри јих ар хи је ре ја, ар хи е пи скоп 
Ла зар и епи скоп Ва лен тин, до пу то ва ли на Ле снин ски са бор РПЦЗ у но вем-
бру 1994, и на кон што су за тра жи ли опро штај, по но во су би ли при мље ни у 
оп ште ње. За тим је дво ји ци ар хи је ре ја из Ру си је пре до чен „Акт” за ко ји је од 
њих тра же но да га пот пи шу. Овај „Акт” је ве о ма уз не ми рио дво ји цу ар хи је-
ре ја, јер су уви де ли да се њи ме уво де из ме не ве о ма штет не за жи вот СРПЦ. 
Ипак, ар хи е пи скоп Ла зар је од лу чио да га пот пи ше, док епи скоп Ва лен тин то 
ни је же лео, али је још ма ње хтео да ство ри рас кол ме ћу ру ским епи ско пи ма 
ти ме што не би сле дио при мер ста ри јег ар хи је ре ја, Ла за ра. Но, до био је уве-
ра ва ња да ће, ако бу де сма трао за по треб но, мо ћи да из ме ни би ло ко ју тач ку 
„Ак та”, да уне се сво је до пу не, и да ће оне би ти укљу че не у ко нач ну вер зи ју 
до ку мен та. На го ва ра ли су га да пот пи ше од мах, „у име брат ске љу ба ви”. Он 
је пот пи сао, на кон че га је до био ср ча ни удар и био пре ве жен у бол ни цу у 
Па ри зу, где је не де љу да на про вео на ин тен зив ној не зи.

У ја ну а ру 1995. у Су зда љу је одр жа но Пе то епар хиј ско са ве то ва ње ар-
хи је ре ја, мо на ха и вер них, ка ко би се раз мо три ли ре зул та ти Ле снин ског 
са бо ра.

На отва ра њу Са ве то ва ња епи скоп Ва лен тин је ре као: „Вра ћа ју ћи се ку ћи 
у епар хи ју, ја ни сам хтео ни шта да кри јем, ни ти да пре те ру јем. Исто та ко, ни-
сам по чео да улеп ша вам окол но сти у ко ји ма смо се за те кли на Ар хи је реј ском 
1010 Zhukov, „Poslanie nastoiatelia khrama RPZTs v Parizhe”, in Otkliki na deiania Arkhierejskogo Sobor 
RPTsZ 2000 goda I na prochie posleduischie za nim sobytia, part 2, Paris, 2001, p. 85 (Р).
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са бо ру. Све сам из ло жио као у ис по ве сти и сва ко ме по ну дио да до не се соп стве-
ни суд о да том пи та њу. Мо ја са бра ћа ар хи је ре ји, као и чла но ви Епар хиј ског 
са ве та, на кон што су раз мо три ли ста ње ства ри и бри жљи во из у чи ли акт, 
не дво сми сле но су га и ка те го рич ки од ба ци ли, што је по слу жи ло као раз лог 
за са зи ва ње Са ве то ва ња Све штен ства, мо на ха и вер ног на ро да Су здаљ ске 
епар хи је, ка ко би би ла до не та од лу ка о бу ду ћем функ ци о ни са њу ПВЦУ и 
о на шем пра во слав ном жи во ту уоп ште. ПВЦУ ко ја је ство ре на, не мо же да 
пре ђе под ју рис дик ци ју За гра нич ног Си но да, ни ти мо же би ти рас пу ште на 
од стра не Си но да РПЦЗ. Ми смо ви ше но убе ђе ни да не мо же мо ви ше да че-
ка мо на час ка да ће се два де ла, РПЦЗ и СРПЦ, ује ди ни ти и по че ти за јед но 
да ра де на при пре ми Све ру ског са бо ра, ка ко би по но во би ло уста но вље но 
из гу бље но је дин ство и до стој но вођ ство Цр кве Бо жи је”.

Ова по ру ка упу ти ла је дво стру ке сиг на ле: с јед не стра не, да је Акт у сво ме 
по сто је ћем об ли ку не при хва тљив и да Цр ква у Ру си ји ни је ви ше спрем на да се 
њо ме упра вља спо ља, а са дру ге стра не да Цр ква у Ру си ји не же ли да пре ки не 
ев ха ри стиј ско оп ште ње са Цр квом из ван Ру си је. Ка да је за по че ла ди ску си ја, 
акт је био ши ро ко и оштро кри ти ко ван од стра не па ро хиј ског све штен ства, 
јер је у ње му Ар хи је реј ски Си нод РПЦЗ пред ла гао ре де фи ни са ње гра ни ца 
епар хи је. То их је по себ но по го ди ло, за то што је са со бом но си ло нео п ход ност 
пре ре ги стра ци је мно гих па ро хи ја. При род но, то ни је од го ва ра ло све штен-
ству и вер ни ма, јер су и пр ву ре ги стра ци ју до би ли уз ве ли ке те шко ће. Но, 
још је ва жни је би ло то, што су мо гли оста ти без ика кве ре ги стра ци је, јер су 
пред став ни ци МП код Ми ни стар ства прав де мо гли да ин си сти ра ју на то ме 
да је из ме на на зи ва и гра ни ца епар хи ја не до пу сти ва. То би са сво је стра не са 
ве ли ком ве ро ват но ћом мо гло да зна чи да ће њи хо ви хра мо ви би ти пре да ти 
Мо сков ској па три јар ши ји.

Сто га је би ло за тра же но да се РПЦЗ уљуд но за мо ли да у не ко ли ко та ча-
ка уне се из ме не у Акт, па је са ста вље но од го ва ра ју ће пи смо Ар хи је реј ском 
Си но ду.1011

1011 Ево оригиналног акта од 16/29. новембра 1994, заједно са изменама (у италику) које је у 
писму од 14/27. јануара 1995. предложила СРПЦ (види: Суздал'скиј Паломник, Н 22, 1995, пп. 26-27): 
„Ми, Архијерејски Синод РПЦЗ под председавањем Првојерарха, Његовог високопреосвештенства 
митрополита Виталија Источноамеричког и Њујоршког, са  преосвећеним архијерејима 
архиепископом Лазаром Одеским и Тамбовским и епископом Валентином Суздаљским и 
Владимирским, преузимајући на себе пуну одговорност пред Богом и сверуском паством, и следећи 
заповести Једне, Свете, Саборне и Апостолске Цркве, у име мира и љубави, ради спасења наших душа 
и душа наше пастве, изјављујемо следеће:
                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Признајемо обострану одговорност за немире који су се појавили у Руској Цркви (Цркви у Русији), 
али сматрамо да извесне исхитрена дејства Архијерејског Синода не могу служити као оправдање за 
раскол у Руској Цркви и оснивање Привремене Више Црквене Управе. Коментар архијереја СРПЦ: 
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Ипак, дво ји ца је ра ра ха при сут них на то ме ску пу – епи ско пи Ев ти хи је 
и Ве ни ја мин – ви де ли су у то ме пред ло гу бунт про тив вла сти РПЦЗ, ко ју су 

дефинитивно не пристајемо на дефинисање дејстава руске јерархије као раскол, јер су  те акције 
представљале изнуђене мере у циљу очувања канонских права епископа у његовој епархији, а стварање 
Привремене ВЦУ предузето је не против, него у складу са указом бр. 362 светог патријарха Тихона, у 
време када је Архијерејски Синод РПЦЗ оставио руске јерархе без икакве комуникације, упутстава, 
светих антиминса и светог мира. Ако признајемо нашу обострану одговорност за немире који су се 
појавили у Руској Цркви, онда је наше право да сматрамо извесне исхитрене поступке Архијерејског 
Сабора и Синода за неканонске и за директно штетне за дело обнове истинског Православља у Русији, 
што је послужило као основ за наше условно административно одвајање и формирање Привремене 
ВЦУ. Конкретна унутарцрквена ситуација диктирала је такав правац деловања са наше стране, али 
истовремено ми смо стајали на становишту да та административна независност ни на који начин 
не може аутоматски да води према канонској и евхаристијској независности. Дакле, ми нисмо 
прекинули општење, упркос једностраној одлуци Архијерејског Синода РПЦЗ.
                                                                                                    2. Ми тражимо опроштаје једни од других, стога од сада не треба никога да прекоревамо због акција које 
су водиле ка подели и оснивању Привремене ВЦУ. Коментар архијереја СРПЦ: нису прекори довели до 
административне поделе и оснивања Привремене ВЦУ, него суштински потези обе стране. Испитујући 
сваку конкретну акцију треба да будемо обострано спремни на разумевање дубине узрока (поделе) и, 
полазећи од тога, да смирено и без наношења штете уклонимо њихове последице у садашњости.
                                          3. Организовање Привремене ВЦУ сматрамо незаконитим и укидамо је. Коментар архијереја 
СРПЦ: Сама формулација ове тачке делује нам погрешна у светлу коначног циља наших заједничких 
напора.
                                                                                                                                                                                                                                      4. Посвећења тројице јерараха: Теодора, Серафима и Агатангела, која су савршила њихова 
преосвештенства Лазар и Валентин сматрамо незаконитим. Њихове кандидатуре треба да буду 
представљене на начин који је обавезан за све кандидате за архијерејски чин и који је прихваћен у 
РПЦЗ и ако се покаже да су достојни онда након исповедања вере и полагања архијерејске заклетве, 
њихов јерархијски чин ће бити потврђен. Коментар архијереја СРПЦ: Ми никако не пристајемо на 
то да су архијерејска посвећења која смо савршили незаконита. Обавезни поредак за све кандидате 
за архијерејски чин који је прихваћен у РПЦЗ није могао да буде мерило за нас у нашим делима пошто 
смо у то време ми били административно независни од РПЦЗ. Ако овом захтеву приђемо са чисто 
формалне тачке гледишта, онда је Архијерејски Синод требало да нас пита и да ли се слажемо или 
се не слажемо са новим посвећењима, нарочито са посвећењем његовог преосвештенства епископа 
Евтихија – што није учињено. Упркос вашем ограничавању наших права, ми признајемо та посвећења 
и не помишљамо да по други пут захтевамо исповедање вере и полагање архијерејске заклетве.  
                                                                                                                 5. На исти начин све остале радње које су извели архиепископ Лазар и епископ Валентин и Привремена 
ВЦУ коју су они организовали прекорачујући власт епархијских архијереја, а спадају у делокруг само 
Архијерејског Сабора и Архијерејског Синода РПЦЗ, сматраће се неважећим. Коментар архијереја 
СРПЦ: До тренутка када смо престали да будемо чланови РПЦЗ, када је формирана Привремена 
ВЦУ, све наше радње и примедбе предочавали смо на разматрање и потврду овим вишим црквеним 
инстанцама. Када смо се условно одвојивши од РПЦЗ у административним стварима, ми смо имали 
право да обављамо те радње.
                                                                                                                                                                   6. Архиепископу Лазару су враћена права управљајућег архијереја са титулом „Архиепископ 
Одески и Тамбовски”. Коментар архијереја СРПЦ: Формулација ове тачке садржи једну двосмислену 
интерпретацију и стога је принципијелно неприхватљива за нас. Судећи објективно, његово 
преосвештенство Лазар није изгубио своја права управљајућег епископа, упркос Указу Архијерејског 
Синода о његовом пензионисању. Указ делује канонски неосновано, и стога неправоснажно и 
неоствариво. Ми предлажемо формулацију: „Услед погрешних потеза Архијерејског Синода РПЦЗ 
архиепископ Лазар се не може сматрати пензионисаним, те му се признаје поседовање  права 
управљајућег епархијског архијереја са титулом (архиепископ Тамбовски и Одески)”.
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ста ри ји је рар си Ла зар и Ва лен тин тек не дав но по но во по твр ди ли. Ев ти хи је 
је не ко ли ко го ди на ка сни је ис та као: „Не срећ ни мо нах Ва лен тин Ру сан цов, 
пот пи су ју ћи акт о по ми ре њу са Са бо ром РПЦЗ, имао је, ка ко је вре ме по ка-
за ло, не што са свим дру го на уму и као на ме ру: да са кри је тај Акт од сво је 
па стве, да га ни ка да не спро ве де, и на кра ју да га обо ри”.1012 Ме ђу тим, (I) Ва-
лен тин ни је са крио Акт од сво је па стве, не го је о ње му отво ре но и оп шир но 
ди ску то ва но, (II) ако су га ње го ва бра ћа ар хи је ре ји и од ба ци ли пре по чет ка 
Кон гре са, ко нач на од лу ка ипак ни је би ла да се Акт у це ли ни од би је, не го да 
се тра же аманд ма ни, што је би ло је ди но ра зум но ре ше ње с об зи ром на то да 
је упра во ру ска па ства би ла та ко ја би стра да ла због свих ло ших по сле ди ца 
ње го вих по гре шно осми шље них по став ки.

Та да је  је дан све ште ник упи тао епи ско па Ев ти хи ја шта је за ње га ве ћи 
ауто ри тет: Апо стол ска пра ви ла, од ред бе Све ру ског са бо ра из 1917-18. и ука зи 
свја тјеј шег па три јар ха Ти хо на, или ре ше ња За гра нич ног Си но да? Епи скоп 
Ев ти хи је је од го во рио: „Од лу ке жи вих је ра ра ха су пре вас ход ни је од од лу ка 
мр твих. Чак и кад би од лу ке Си но да РПЦЗ би ле не ка нон ске, за ме не то не ма 
зна ча ја, и ја сам оба ве зан да их спро ве дем”. Овај од го вор иза звао је не го до ва ње 
у са ли и епи скоп Ев ти хи је је иза шао (по нев ши са со бом сни мак за се да ња).

Крат ко пре тог Са ве то ва ња Си нод РПЦЗ је епи ско пи ма Те о до ру, Ага тан-
ге лу и Се ра фи му по слао вр ло љу ба зан по зив да 9/22. фе бру а ра до ђу у Њу јорк 
                                                                                                7. Епископу Валентину ће бити враћена његова права управљајућег архијереја Суздаљског и Владимирског 
након уклањања оптужби против њега на основу истраге коју ће спровести Духовни суд постављен од 
стране актуелног Архијерејског Сабора. Коментар архијереја СРПЦ: Дата тачка је неприхватљива 
у складу са Указом Архијерејског Синода (Овде се позива на Указ од 18. новембра /  1. децембра. 1994. 
који је горе цитиран, а који признаје владику Валентина као епископа Суздаљског и Владимирског). 
                                                                                                                                                                                     8. Ради увођења реда у црквене послове на територији Русије организоваће се Архијерејска 
конференција руских јерараха која неће поседовати пуноћу црквене власти, него ће бити несумњиво 
потчињена Архијерејском Сабору и Архијерејском Синоду РПЦЗ. Један од чланова конференције 
биће члан Синода, у складу са одлуком Архијерејског Сабора. Коментар архијереја СРПЦ: Сугерисано 
је да се промени формулација а сходно томе и смисао осме тачке: „Привремена ВЦУ неће поседовати 
пуноћу црквене власти. У извесним изузетним ситуацијама она признаје духовну и административну 
потчињеност Архијерејском Сабору РПЦЗ. Један од чланова Архијерејске конференције биће 
привремени, редовни члан синода, у складу са одлуком Архијерејског сабора РПЦЗ и Архијерејске 
конференције руских епископа”.
                                                                                                                                 9. Након потписивања Акт он ће бити објављен у свим органима црквене штампе а посебно у оним 
публикацијама у којима су њихова преосвештенства Лазар и Валентин објавили материјале против 
Архијерејског Сабора и Архијерејског Синода РПЦЗ. Коментар архијереја СРПЦ: Формулација треба 
да буде измењена на следећи начин: „Након потписивања Акт ће бити објављен у свим органима 
црквене штампе, а посебно у оним публикацијама у којима су њихова преосвештенства Лазар и 
Валентин објављивали материјал којим се објашњавају извесне исхитрене акције Архијерејског 
Синода и Сабора РПЦЗ.
1012 „Obraschenie Episkopa Evtikhia Ishimskogo i Sibirskogo”, Otkliki na 'Poslanie Arkhierejskogo Sobora 
RPTsZ vo Otechestve i v rasseianii suschim' i na prochie dokumenty Arkhierejskogo Sobora RPTsZ oktiabr' 2000 
goda, Paris, part 3, p. 60 (Р).
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на за се да ње Си но да, „ра ди фор мал но сти у ве зи са по нов но ус по ста вље ним 
оп ште њем”.1013 За ни мљи во је да је Си нод та ко ђе по звао епи ско па Ев ти хи ја, 
ко ји ни је био члан Си но да, а не ар хи е пи ско па Ла за ра, ко ји је сте био члан 
Си но да, ка ко је по твр ђе но на Са бо ру у Ле сни.

Ка да су епи ско пи Те о дор и Ага тан гел сти гли у Њу јорк, сле де ћег да на, по ре-
чи ма епи ско па Ага тан ге ла, „уру чен нам је 'Де крет Ар хи је реј ског Си но да РПЦЗ' 
у ко ме се ка же да је Њи хо вим ви со ко пре о све штен стви ма Ла за ру и Ва лен ти ну, 
а та ко ђе и епи ско пи ма Те о до ру, Се ра фи му и ме ни, за бра ње но све ште но слу же-
ње.1014 За вла ди ку Те о до ра и ме не то је би ло као гром из ве дра не ба… Ре че но 
нам је да је раз лог за та кву од лу ку био на ше не ис пу ња ва ње са бор ског Ак та, 
ко ји су, ме ђу оста лим је рар сим, пот пи са ли њи хо ва ви со ко пре о све штен ства 
Ла зар и Ва лен тин. Ра ди ло се о то ме да је кон фе рен ци ја ру ских ар хи је ре ја, ко ја 
је би ла фор ми ра на у скла ду са истим тим ак том, за тра жи ла из ме ну не ко ли ко 
фор му ла ци ја из Ак та, али не та ко да се ка те го рич ким ка рак те ром тра же них 
из ме на уне се не мир ме ђу вер ни на род. То је би ла мол ба, а не зах тев. Но, ко ли ко 
год да смо се тру ди ли, ни смо мо гли да убе ди мо Си нод да ни ко од ру ских ар хи-
је ре ја ни је ин си сти рао на из ме на ма и да смо сви би ли спрем ни да при хва ти мо 
Акт у об ли ку у ко ме је био са ста вљен. Ни смо на и шли на раз у ме ва ње од стра не 
чла но ва Си но да. Вла ди ка Те о дор и ја смо пи сме но по твр ди ли да при хва та мо 
текст Ак та у об ли ку у ко ме је са ста вљен и за тра жи ли смо од га ђа ње спро во ђе-
ња Де кре та док по зи ци ја свих од сут них ру ских ар хи је ре ја по том пи та њу не 
бу де раз ја шње на. Уоп ште узев, ми смо при ста ли да на чи ни мо би ло ка кав ком-
про мис, са мо да Де крет не бу де од мах при ме њен, јер у су шти ни то би зна чи ло 
са мо јед но – ко нач ни рас кид из ме ђу ру ских епар хи ја и РПЦЗ.

Ми смо по сте пе но схва ти ли да раз лог за до но ше ње овог до ку мен та, ко-
јим је без ика квог су ђе ња пе то ри ци је ра ра ха за бра ње но све ште но слу же ње, 
ни је био ни ка кав ка нон ски пре ступ ру ских епи ско па (ни је их би ло), ни ти 
не при хва та ње тек ста са бор ског Ак та, ни ти, још ма ње, не ка ква из ми шље на 
'по хле па'. Пра ви раз лог за на ста нак Де кре та би ло је је рар хиј ско са ве то ва ње 
ру ског епи ско па та, за сно ва но на од лу ка ма са бо ра одр жа ног у Ле сни. Под стак-
нут да ни ма 'Вас кр шње ра до сти' (ка ко је не ко ли ко пу та по но вио ми тро по лит 
Ви та ли је), Са бор је ко нач но до шао на то да ство ри ор ган ко ји би упра вљао у 
Ру си ји и ко ји би, иако ни је не за ви сан не го пот чи њен Си но ду, ипак пред ста-
вљао ор ган упра вља ња. Ка да је пак 'Вас кр шња ра дост' про шла, Ар хи је реј ски 
1013 Suzdal'skij Palomnik, 23, 1995, pp. 32-33.
1014 Овим декретом, датираним на 9/22. фебруар, такође су Одеско-Тамбовска и Суздаљско-
Владимирска епархија проглашене за „удовствујуће” (термин који се користи само ако се надлежни 
епископ упокоји) и привремено су потчињене митрополиту Виталију. Види: Suzdal'skij Palomnik, N 23, 
1995, p. 31; Tserkovnie Novosti, N 1A (43), February, 1995, p. 3.
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Си нод се из не на да пре до ми слио: огра ни чио је власт ко ју је прет ход но сам 
дао, ма да су упра во уз ње го ву са гла сност ар хи је ре ји у Ру си ји мо гли да се 
са ста ју и раз ма тра ју жи вот не про бле ме. Ра ни је За гра нич на Цр ква ни је се би 
до пу шта ла та кво по на ша ње. На жа лост, та ко не што за гра нич ни је рар си ни су 
сме ли да учи не. При мив ши као по твр ду про то ко ле пр вог за се да ња Је рар хиј ске 
кон фе рен ци је са кон крет ним пред ло зи ма за по бољ ша ње цр кве ног жи во та 
у Ру си ји, за гра нич ни епи ско пи би ли су пот пу но за те че ни. За то је сми шљен 
раз лог ко ји за пра во ни је по сто јао – на вод но не ис пу ња ва ње Ак та. 

Пре ко ра чу ју ћи сво ју власт, јер та кве од лу ке су у ком пе тен ци ји Са бо ра, 
чла но ви Си но да су од лу чи ли да пу тем ка нон ских за бра на по твр де свој је дин-
стве ни ауто ри тет над чи та вом Ру си јом – и исто риј ском и за гра нич ном. Ти ме 
је по га же но са мо уте ме ље ње За гра нич не Цр кве као де ла Ру ске Цр кве ко ји 
жи ви у ино стран ству, и Си нод је на соп стве ну ини ци ја ти ву се би при пи сао 
пра ва и пре ро га ти ве По ме сне Ру ске Цр кве.

Они се чак ни су освр ну ли на чи ње ни цу да ће ка жња ва њем пет ар хи је ре-
ја исто вре ме но оста ви ти без ар хи па стир ског ста ра ња ви ше од 150 па ро хи ја, 
тј. мно го хи ља да пра во слав них вер них, по ни шта ва ју ћи ду го го ди шњи труд 
је ра ра ха, све штен ства и по бо жних љу ди у на шој Отаџ би ни.

У Ру си ји се са да во ди пра ви рат за људ ске ду ше; сва ки дан је пре пун 
по сла. Ли ши ти пра во слав не хри шћа не њи хо вих па сти ра без ика квог објек-
тив ног раз ло га, све до чи о не до стат ку љу ба ви пре ма сво јој зе мљи и ње ном 
на ро ду од стра не За гра нич ног Си но да. Нас, пра во слав не из Ру си је,  ми тро-
по лит Ви та ли је је на звао 'обич ним љу ди ма' (хва ла, Вла ди ко!).

Вла ди ки Те о до ру и ме ни је обе ћа но да ће мо, у за ме ну за на ше из дај ство, 
би ти при зна ти у свом је рар хиј ском чи ну. Чак је ре че но да ће мо би ти по ста-
вље ни на ка те дре у ино стран ству. За нас, ко ји смо ро ђе ни и од ра сли у Ру си ји, 
би ло је ве о ма бол но да то чу је мо…”1015

Овај чин уце не – при зна ће мо вас ако при хва ти те ка те дре у ино стран ству, 
а не ће мо вас при зна ти ако оста не те у Ру си ји – по ка зао је крај њи не до ста так 
ка нон ске уте ме ље но сти де ло ва ња Си но да РПЦЗ. Под се ти мо се сле де ће: 
(а) епи ско пи Те о дор и Ага тан гел упра во су би ли фор мал но при зна ти као 
ка нон ски епи ско пи, (б) пи сме но су при хва ти ли да ће ис пу ни ти све усло ве 
РПЦЗ, укљу чу ју ћи и пот пи си ва ње Ак та без ика квог усло вља ва ња, (в) ни су 
би ли оп ту же ни ни за ка кве ка нон ске пре сту пе, (г) ни су би ли под врг ну ти 
ни ка квој ис тра зи или су ђе њу, ка ко тра же ка но ни. Њи хов је ди ни зло чин, 
ка ко се по ка за ло, би ло је то што су жи ве ли у Ру си ји – но ва оп ту жба про тив 
епи ско па Ру ске Цр кве!
1015 „Witness” of February 15/28, 1995, Suzdal'skij Palomnik, 23, 1995, pp. 35-36.
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Је да на е стог/24. фе бру а ра Си нод РПЦЗ је из дао по сла ни цу ко ја је по пр ви 
пут са др жа ла при вид но ка нон ско оправ да ње до не тих од лу ка, и то у фор ми 
спи ска ка но на ко је су пе то ри ца ру ских ар хи је ре ја на вод но пре сту пи ли. На 
жа лост, ти ка но ни очи глед но ни су има ли ве зе са до тич ним про бле мом. Ка кве 
је на при мер ве зе мо гло да има 57. Пра ви ло Кар та гин ског са бо ра „о до на ти-
сти ма и де ци кр ште ној од стра не до на ти ста” са епи ско пи ма Сло бод не Ру ске 
Пра во слав не Цр кве?!1016

Пет на е стог/28. фе бру а ра епи скоп Гри го ри је (Гра бе) пи сао је епи ско пу 
Ва лен ти ну: „Ја не мо гу да не из ра зим ве ли ко жа ље ње због не дав них до га ђа ја 
у Цр кви. И не са мо то, же лим да Вам ка жем ка ко бих во лео бо ље да упо знам 
вла ди ке Те о до ра и Ага тан ге ла. Они раз ми шља ју до бро и на пра во сла ван на чин. 
За пре па шћу ју ће је ка ко на ши за гра нич ни ар хи је ре ји ни су уме ли да их про це-
не и да су се пре ма њи ма та ко окрут но од но си ли, упр кос све му и чи та вој тој 
те жњи ка ује ди ње њу, ко ју је упра во по ка зао ми тро по лит Ви та ли је и по след њи 
Са бор. Чи та ва тра ге ди ја ле жи у чи ње ни ци да су чак и ови по след њи хте ли да све 
уре де ис кљу чи во се осла ња ју ћи на ино стра не сна ге, ко је не ма ју ин фор ма ци је 
нео п ход не за ре ша ва ње про бле ма ко ји су им би ли стра ни и не по зна ти. Сто га 
они не ће да те за дат ке по ве ре но вим сна га ма ко је су се по ја ви ле у Ру си ји.

Као ре зул тат, ми смо све до ци пот пу ног уни ште ња тих здра вих сна га. То 
је ве ли ка по бе да мрач них си ла со вјет ских не при ја те ља Пра во сла вља, оли че-
них у Мо сков ској па три јар ши ји.

Ме ни је дра го што ви не ће те по пу сти ти пред њи ма, и мо лим Бо га да Вам 
по мог не да са чу ва те Пра во слав но др жа ње, по све му су де ћи без от пад нич ких 
сна га За гра нич ног Пра во сла вља…”1017

Овај ан ти ка нон ски Акт1018 пред ста вљао је кап ко ја је пре ли ла ча шу стр-
пље ња мно го стра дал них ар хи је ре ја СРПЦ. Да љи рас кид са РПЦЗ са да је био 
не из бе жан. У мар ту 1995. об но вље на је При вре ме на Ви ша Цр кве на Упра ва под 
ру ко вод ством ар хи е пи ско па Ва лен ти на (ар хи е пи скоп Ла зар и ње гов ви кар 
Ага тан гел су се до та да већ по ка ја ли и вра ти ли у РПЦЗ – Ла за ру је у ок то бру 
1996. у пот пу но сти вра ће на ње го ва ар хи је реј ска власт). У сеп тем бру 1996. 
РПЦЗ је сврг ну ла ар хи е пи ско па Ва лен ти на, без ма кар и при вид ног ка нон ског 
су ђе ња, учи нив ши ти ме рас кид из ме ђу РПЦЗ и СРПЦ из гле да трај ним.

1016                                                                      Tserkovnie Novosti, N 1A (43), February, 1995, p. 5. Синодска посланица каже да су „по повратку 
у Русију архиепископ Лазар и епископ Валентин починили низ нечувених прекршаја заклетве: нису 
спроводили поједине тачке Акта који су потписали, све његове тачке подвргавали су критици и 
почели су да шире лажи о околностима у којима су га потписали”. 
1017 Suzdal'skij Palomnik, 23, 1995, p. 34.
1018 Он се коси са неколико канона о томе како треба да се суди епископима. Види каноне 27, 28. 
и 96. Картагинског сабора. 
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Го ди не 1999. Си нод СРПЦ (са да зва нич но на зва не Ру ска Пра во слав на 
Ауто ном на Цр ква - РПАЦ) об ја вио је: „Ре зо лу ци ја из да та у ве зи са је рар си-
ма и пред став ни ци ма кли ра Мо сков ске па три јар ши је ко ји су свој чин до би-
ли пре ко ра да за вла сти и ор га не Др жав не без бед но сти: Од лу че но је да се 
про тив та квих сва ке го ди не на Не де љу Пра во сла вља об ја вљу је Ана те ма, уз 
ко ри шће ње сле де ћег тек ста: 'Ако не ки епи ско пи, ко ри сте ћи свет ске вла сто др-
шце, за до би ју власт у Цр кви Бо жи јој и пот чи не је, не ка та кви, и они ко ји им 
по ма жу, и они ко ји су у оп ште њу са њи ма, не оба зи ру ћи се на уко ре За ко на 
Бо жи јег, бу ду Ана те ма'”.1019

У вре ме пи са ња овог тек ста РПАЦ има два на ест ар хи је ре ја пред во ђе-
них ми тро по ли том. Осам их је у Ру си ји, два у Укра ји ни, је дан у Ли тва ни ји 
и је дан у САД.1020

По де ла ме ђу Хри зо сто мов ци ма
Го ди на 1995. би ла је за и ста стра шна за Истин ску Цр кву. Осим ве ли ког 

рас ко ла из ме ђу Ви та ли је вих и Ва лен ти но вих при ста ли ца у Ру ској Цр кви, у 
Грч кој Цр кви по ја ви ла су се још нај ма ње три рас ко ла.

1019 Suzdal'skiye Eparkhial'niye Vedomosti, N 7, March-May, 1999, p. 7 (Р). За више детаља о Руској 
Православној Аутономној Цркви види: V. Moss, „Rossijskaia Pravoslavnaia Tserkov'. Ocherk istorii 
novejshego perioda (1982-1998gg.)”, Suzdal'skiye Eparkhial'niye Vedomosti, N 8, June-September, 1999, 
8-18 (Р); „Th e Free Russian Orthodox Church: a short history (1982-1998)”, Vertograd-Inform, NN 16-
17, February-March, 2000, pp. 14-37. Упореди такође: „Rossijskaia Pravoslavnaia Tserkov', 1990-2000”, 
Vertograd-Inform, N 7-8 (64-65), July-August, 2000, pp. 22-39 (Р).
1020 Познати су детаљи о следећа три архијереја: (1) Митрополит Валентин Суздаљски и 
Владимирски рођен је као Анатолиј Петрович Русанцов 3. марта 1939. Замонашен у МП 21. октобра 
1958. Рукоположен за јерођакона 28. октобра 1958, а за јеромонаха 3. септембра 1961. Седмог априла 
1973. је постао архимандрит. РПЦЗ је приступио 7. априла 1990, а за Епископа Суздаљског и викара 
архиепископа Лазара хиротонисан је 10. фебруара 1991. у Бриселу од стране архиепископа Антонија 
Женевског, архиепископа Марка Берлинског, епископа Варнаве Канског и епископа Григорија 
(Грабеа). (2) Епископ Теодор Борисовски и Санински (Владимир А. Гинејевски) рођен је 5. априла 
1955, замонашен у МП 26. новембра 1976, рукоположен за јерођакона 2. децембра 1976, а за јеромонаха 
5. марта 1977. Игуман је постао 13. јуна 1982. РПЦЗ је приступио 7 априла 1990. За Епископа 
Борисовског и Санинског посвећен је 19. марта 1994. Од стране архиепископа Лазара и епископа 
Валентина уз писано одобрење епископа Григорија (Грабеа). У ранг митрополита уздигнут је 2/15. 
марта 2001. (3) Епископ Виктор Даугавпиелски  и Литвански (Виктор Петрович Контузоров) рођен је 
1944, рукоположен за свештеника у МП 15. фебруара 1980, замонашен 1988, посвећен за игумана 12. 
марта 1991, приступио СРПЦ 1995, никада није био у РПЦЗ. За Епископа Литванског посвећен је 21. 
јуна 1995. од стране архиепископа Валентина, епископа Теодора Борисовског, Серафима Сукхумског, 
Александра Казанског и Арсенија Тулског и Брјанског (Двојица последњих епископа посвећени су у 
време ВЦУ 1994. године, а свргнути су 1996. односно 1997. Арсеније је покушао да се придружи РПЦЗ 
али је одбијен, а Александар је свргнут 1997. због пијанства. Сада су њих двојица заједно са бившим 
епископом званичне Грузијске Цркве, Амвросијем Катамадзеом, формирали посебну групу која нема 
општење ни са ким другим. Њихова паства састоји се од око 20 до 25 општина.  
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Го ди не 1995. ма те јев ски ар хи је ре ји у Грч кој одво ји ли су се од ма те јев ског 
ар хи е пи ско па Ан дре ја због „ико но бор ства”, то јест због од ба ци ва ња ико не 
Све те Тро ји це на ко јој је Бог Отац пред ста вљен као ста рац. Уско ро су од ове 
пе то ри це ар хи је ре ја оста ла дво ји ца. И та дво ји ца – Гри го ри је Ме се ниј ски и 
Хри зо стом Со лун ски – су се по де ли ли. Та да је Гри го ри је сам по све тио још че-
тво ри цу ар хи је ре ја. Из гле да да „Гри го ри јев ци” не ма ју след бе ни ке у Ру си ји.

Сед мог ја ну а ра 1995. го ди не, на кон што се у но вем бру 1994. упо ко јио 
ар хи е пи скоп Ав ксен ти је, ми тро по лит Мак сим Ке фа ло ниј ски (сврг нут 1985. 
због уче шћа у по све ће њу До ро те ја Ца ко са) хи ро то ни сан је за ар хи е пи ско па 
„ав ксен ти јев ске” гра не Истин ских Пра во слав них Хри шћа на. Он је од Ру ске 
За гра нич не Цр кве за тра жио исте зва нич не до ку мен те ко ји су по сла ти ми тро-
по ли ти ма Ака ки ју у Га ври лу 1987. у ве зи са су спен зи јом ота ца Пан те леј мо на и 
Иса ка из ма на сти ра Све тог Пре о бра же ња у Бо сто ну. Као ре зул тат, уве рив ши 
се у њи хо ву кри ви цу, он их је од лу чио од цр кве ног оп ште ња и њих, и тро ји-
цу ар хи је ре ја ко је им је по све тио Ав ксен ти је (Је фре ма Бо стон ског, Ма ка ри ја 
То ронт ског и Фо ти ја Па ри ског).1021

Тре ћи рас кол, ово га пу та ме ђу Хри зо сто мов ци ма, био је при пре мљен 
се ри јом до га ђа ја.1022 Пр во су се 1993. го ди не дво ји ца аме рич ких ар хи је ре ја, 
Пај си је и Ви кен ти је, при дру жи ли Је ру са лим ској Па три јар ши ји, ко ји их је 
при ми ла при зна ју ћи њи хов је рар хиј ски ста тус. За тим су Пај си је и Ви кен ти је 
по че ли да вре ђа ју Хри зо сто мов це... Ме ђу тим, „ве ли ки и све са вр ше ни Са бор” 
ко јим је пред се да вао Ва се љен ски па три јарх сврг нуо је дво ји цу је ра ра ха, 
Иси хи ја и Ти мо ти ја, ко ји су при ми ли Пај си ја и Ви кен ти ја. Под при ти ском, 
Је ру са лим ска па три јар ши ја је са да про ме ни ла пра вац и од ре кла се Пај си ја и 
Ви кен ти ја. Аме ри кан ци су се он да вра ти ли на траг у хри зо сто мов ски Си нод, 
али не „на глав на вра та”, то јест код ар хи е пи ско па, не го „на стра жња вра та”, 
пре ко „ге рон ти јев ске” фрак ци је уну тар Си но да. 

Дру го, као ре зул тат кон фу зи је ко ју су ство ри ли Пај си је и Ви кен ти је, 
њи хов ко ле га аме рич ки је рарх Пе тар Асто риј ски са слу жи вао је са Ру ском 
За гра нич ном Цр квом. Ово је би ло пра ће но ин тер вју ом ко ји је дао ње гов 
не ћак и се кре тар Асто риј ске епар хи је ар хи ман дрит Па вле (Стра ти геа) њу-
јор шком ча со пи су „Ет ни ко кен тро” у ко ме је хва лио Ва се љен ског па три јар ха 
Вар то ло ме ја. Овај еку ме ни стич ки чин до бро је по слу жио ге рон ти јев ској 

1021 „Witness” од 15/28. фебруара 199 5;  Suzd al ski j Palo mn ik, б р. 23 ,  1995, стр. 35 -3 6.
1022 Већи на  кор ишћених  извора  к оји г ов оре  о овом р ас колу с у  необјављени: епи скоп Фо ти је  Мара-
тон ски, „Хроника раскол а  из 199 5” ; епи ск оп Ма карије П ет раски,  „ 19 73-2003:  Т ри десет годин а  жи-
вота цр кв е  – суђе ње,  заточење,  ослоба ђа ње” (Г );  јеромо нах Не ктарије  ( Ја шун ск и)  „Кратка историја 
свештене б орб е грчких  с тарока лен дараца 1 986-1995”  (Р ).  
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фрак ци ји, по што су епи скоп Пе тар и ње гов не ћак спа да ли ме ђу при ста ли це 
ар хи е пи ско па Хри зо сто ма. 

Ге рон ти јев ска стру ја је да ље ја ча ла, ово га пу та уз по др шку ми тро по ли та 
Ан то ни ја Ме гар ског ко ме су Пај си је и Ви кен ти је по ма га ли ка да је бо ра вио у 
Аме ри ци. Ка да је у сеп тем бру 1994. из био но вин ски скан дал у ве зи са хо мо-
сек су ал ним по на ша њем ми тро по ли та Јев ти ми ја Со лун ског, Ге рон ти јев ци ма 
је то омо гу ћи ло да прак тич но бло ки ра ју рад Си нод ског су да по ста вље ног од 
стра не ар хи е пи ско па Хри зо сто ма ра ди су ђе ња Јев ти ми ју.

Са Ге рон ти је вом смр ћу по ја ви ла се по тре ба да на ње го ву Пи реј ску ка те-
дру бу де иза бран но ви ар хи је реј. Епи скоп Ви кен ти је је био за ин те ре со ван, 
али имао је про тив кан ди да та, ар хи ман дри та Ни фо на (Ана ста со пу ло са) из 
По кров ског ма на сти ра у Ке ра те ји. По чет ком 1995. Си нод је по ста вио Ви кен ти-
ја на ме сто чу ва ра епар хиј ског тро на, али из бор је при вре ме но од ло жен...

Са да до ла зи мо до по след њег за се да ња Си но да пре рас ко ла. По што је 
ге рон ти јев ска фрак ци ја по но во спре чи ла рад Си нод ског Су да на Јев ти ми је-
вом слу ча ју, ар хи е пи скоп Хри зо стом је ре шио да ће се су ђе ње одр жа ти без 
од ла га ња то ком пред сто је ћег за се да ња, уз уче шће свих при сут них ар хи је ре ја, 
ма ко ли ко их би ло. Ово је упла ши ло Јев ти ми ја, ко ји је ви део ко ли ка му опа-
сност пре ти... А што се ти че из бо ра но вог Пи реј ског епи ско па, ар хи е пи скоп 
је то од ло жио, ма да је од нос сна га у то вре ме био у ко рист Ви кен ти ја. Ово је 
на љу ти ло Пај си ја, ко ји је хтео да ње гов фа во рит Ви кен ти је по ста не ми тро-
по лит Пи ре ја и уви ђао је да су се ње го ве на де из ја ло ви ле.

По што су кон тро ли са ли Глав ни Фонд, ко ме су при па да ле си нод ске кан це-
ла ри је у ули ци Ка нин гос 32, Јев ти ми је и Пај си је су са да по ве ли ге рон ти јев ску 
фрак ци ју у „на ста вак пре ки ну те сед ни це Све тог Си но да” под пред се да ва-
њем ми тро по ли та Ка ли ни ка Та у ма ко ског и Фти о ског. Ода тле су ше сто ри ца 
ар хи је ре ја – Ка ли ник Фти о ски, Јев ти ми је Со лун ски, Сте фан Хи о ски, Ју стин 
Еврип ски, Пај си је Аме рич ки и Ви кен ти је Авлон ски – по сла ли те ле грам ар-
хи е пи ско пу Хри зо сто му на зи ва ју ћи га во ђом „ка ли о пи јев ске фрак ци је” и 
са оп шта ва ју ћи му да су га сме ни ли са ме ста пред сед ни ка Све тог Си но да! 
Ево са др жа ја те ле гра ма ко ји се са сто јао од јед не огром не ре че ни це „По сле 
ва ших по но вље них ан ти ка нон ских де ла и ва шег од би ја ња да у раз ма тра њу 
слу ча ја ми тро по ли та Јев ти ми ја Со лун ског уче ству ју екс перт ка нон ског пра-
ва и про фе сор од све пра во слав ног угле да1023, ка ко би био из бег нут екс цес у 

1023 Г. Кри стакис, проф ес ор кан онс ког п ра ва на  Ун ив ерз итету у Ати ни .  Да би из бег ли цркв ен о 
суђ ењ е,  Ка лин иковци  су се п оз ивали  на миш љење адво ката нов ок алендарц а, који  се  н алазио  изван 
Цркве, и  ко ји се  из ра зи о у корист Је вти мија. Д руги је  би о  г.  Н икола Атанасо пулос. Он ј е  касније, 
 према „Елефтер отипији ” о д 13. маја  2005, из бач ен из суда  због  „озби љн их пр ес тупа”.
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по ку ша ју кле ве та ња ча сних је ра ра ха и про мо ви са њу так ти ке ели ми ни са ња 
је ра ра ха ко ји су бор ци (за ве ру), по пут бла же ног епи ско па Ка ли ста, за тим, 
да би се спре чи ло пре у зи ма ње чи та ве цр кве не ад ми ни стра ци је од стра не тро-
ји це пре врат нич ких је ра ра ха ко ји су ва ши нај бли жи са рад ни ци и са вет ни ци 
(ми сли се на Ка ли о пи ја Пен та пољ ског, Ка ли ни ка Ахај ског и Ма те ја Иној ског), 
да би се из бе гло по нов но по кре та ње пи та ња Је ру са ли ма (тј. Пај си је вог и Ви-
кен ти је вог при дру жи ва ња Је ру са лим ској па три јар ши ји) ко је је на Си но ду 
већ би ло раз мо тре но, баш као и пи та ње ре ха би ли та ци је Пе тра Асто риј ског, 
ко ји се од ре као ис по ве да ња си нод ских је ра ра ха1024, од лу чи ли смо, у скла ду 
са бо жан ским и све ште ним ка но ни ма (над ко ји ма сте ви и ва ши зло на мер ни 
са рад ни ци из вр ши ли на си ље), да пре ки не мо оп ште ње са ва ма и са њи ма, 
не при зна ју ћи вам пра во да пред се да ва те остат ком ва шег Све тог Си но да са 
се ди штем у ули ци Ка нин гос 32”.

Ни је по треб но по себ но ис ти ца ти да овај те ле грам, ка ко су и са ми „Ка-
ли ни ков ци” ка сни је при зна ли, ни је пред ста вљао ка нон ско свр га ва ње ар хи е-
пи ско па Хри зо сто ма. И ја сно је, ка ко из тек ста те ле гра ма та ко из окол но сти 
у ко ји ма је на стао, да је ствар ну мо ти ва ци ју (њи хо ва то бо жња мо ти ва ци ја 
би ло је  на вод но дик та тор ско по на ша ње ар хи е пи ско па, ње го во са зи ва ње 
и от ка зи ва ње си нод ских за се да ња по во љи, не спро во ђе ње од лу ка ко је су 
про шле на Си но ду као це ли ни, али се не сви ђа ју „ка ли стов ској” ма њи ни, 
то јест Ка ли о пи ју Пен та пољ ском, Ка ли ни ку Ахај ском и Ма те ју Иној ском) 
пред ста вља ла же ља да се Јев ти ми је за шти ти од ка нон ског су ђе ња. Ова ак-
ци ја ве о ма под се ћа на ону ко ју су из ве ле во ђе ПЦСА (Пра во слав не Цр кве 
Се вер не Аме ри ке - HOC NA) 1986. го ди не, ка да су на пу сти ли РПЦЗ упра во 
уочи за ка за ног су ђе ња ар хи ман дри ту Пан те леј мо ну.

(Ова слич ност из ме ђу Ка ли ни ко ва ца и ПЦСА ни је слу чај на. Го ди не 
1999. два Си но да по ку ша ла су да се ује ди не. На рав но, Ка ли ни ков ци су пре-
шли пре ко мо рал них оп ту жби про тив ПЦСА, док је ПЦСА при хва ти ла да 
је Ав ксен ти је во свр га ва ње Ка ли ни ка и Јев ти ми ја би ло „уну тра шња ствар, са 
ко јом наш Све ти Си нод тре ба да се су о чи и не тре ба да је ис ти че у за јед нич-
ком са оп ште њу”. Ипак, пред ло же но ује ди ње ње спре че но је ин си сти ра њем 
Ка ли ни ко ва ца на то ме да они тре ба да има ју пра во да ис пи та ју по све ће ња 
ко је је из вео Ав ксен ти је од 1985. „на зах тев ру ко по ло же них”. Пра во слав на 
Цр ква Се вер не Аме ри ке ко ја је за се бе ве ро ва ла да пред ста вља за ко ни тог 

1024 О Петру  Асторијск ом ј ош ни је  б ила д он ета одлука . Он  је био  позван на  после дњ е заседањ е 
 Синода ,  али н иј е  до шао. Синод  је  стога  од лу чио д а поша ље дв ојицу арх ијер еја д а  га  посете  и испи та ју 
за шт о н ије доша о на  по сл ед ње  заседање  (еписк оп  Фо ти је Ма рат онски , ли чна кому ник ац иј а). 
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на след ни ка ав ксен ти јев ског Си но да, ни је мо гла да при хва ти по зи ци ју оно га 
ко под но си мол бу...1025)

Тврд ња Ка ли ни ко ва ца да је Јев ти ми је жр тва бе за ко ног про го на уоп ште 
ни је убе дљи ва. Аутор ове књи ге ви део је до ку мент ко ји са др жи се дам де сет 
пет пот пи са них све до че ња про тив Јев ти ми ја. Чак и ако су мно га или ве ћи на 
од ових све до че ња би ла фал си фи ко ва на или „ку пље на”, ка ко твр де Ка ли-
ни ков ци, она сва ка ко пред ста вља ју до во љан раз лог за са зи ва ње су ђе ња на 
ко ме би се мо гла до ка за ти или оспо ри ти њи хо ва ва лид ност, ка ко би пи та ње 
Јев ти ми је ве кри ви це или не ви но сти мо гло да бу де ко нач но ре ше но. Осим 
то га, си нод ско су ђе ње пред ста вља ло је је ди ни на чин да се ре ши оно што је 
по ста ло све на род ни скан дал ко ји је те шко на шко дио Цр кви.

Све ти Си нод се са стао 5/18. ју ла у цр кви Све тог Ди ми три ја у Аига леу (по-
што су им си нод ске про сто ри је би ле од у зе те), упу тив ши по зив по бу ње ни ма 
да до ђу и лич но се бра не (про то кол бр. 435). Бу ду ћи да ни су до би ли од го вор, 
12/25. ју ла ше сто ри ца ар хи је ре ја: ар хи е пи скоп Хри зо стом, ми тро по ли ти 
Мак сим Ди ми три јад ски, Ка ли ник Ахај ски, Ма теј Иној ски, Ка ли о пи је Пен та-
пољ ски и Ка ли ник До де ка ниј ски сврг ну ли су ше сто ри цу по бу ње них епи ско-
па. Два да на ка сни је на за се да ње си но да до пу то вао је и ми тро по лит Пе тар 
Асто риј ски, ко ји је пот пи сао од лу ку од 12/25. ју ла. Ми тро по ли ти Ата на си је 
Ахар на ски и Ан то ни је Ме гар ски ни су уче ство ва ли у су ђе њу, сма тра ју ћи га 
не ка нон ским. Ан то ни је је остао не у тра лан до кра ја жи во та, док се Ата на си је, 
на кон мно гих ко ле ба ња, вра тио у Све ти Си нод 2004. го ди не.

Сле де ћег да на Све ти Си нод се по но во са стао да би одр жао су ђе ње бив-
шем ми тро по ли ту Јев ти ми ју, ко га је од лу чио од Цр кве због ње го вих мо рал-
них пре сту па.

Два де сет пе тог ав гу ста 1995 два де сет се дам све то гор ских ста ра ца и 
је ро мо на ха упу ти ли су пи смо обе ма стра на ма: „...До шли смо до чвр стог 
за кључ ка да ов де не по сто је раз ли ке по пи та њи ма ве ре, не го да је реч о 
ад ми ни стра тив ним не сла га њи ма... Ја сно је да су обе стра не под јед на ко од-
го вор не за по де лу до ко је је до шло. Сто га ми не по др жа ва мо ни јед ну од две 
гру пе, не го оста је мо не у трал ни... и у ци љу пре ва зи ла же ња по де ле сми ре но 
вам пред ла же мо сле де ће:

Да се опо зо ву све од лу ке обе стра не до не те по сле по де ле... на ро чи то с 
јед не стра не од лу ка о сме њи ва њу ар хи е пи ско па... а са дру ге очи глед но не ка-
нон ска свр га ва ња и ка зне.

1025  Пи смо м итро полита Јеф рем а Бост он ског,  мит ропол ита Мак ар ија Т ор он тск ог  и епископа  Мо-
јсеја Рослинд еј лског упућено Калини ковцима,  1/14. д ецембар 1999,  прот окол бр. 1704.
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По сле опо зи ва ња го ре по ме ну тих од лу ка, да се са зо ве за јед нич ко за се да-
ње свих си нод ских ар хи је ре ја на ко ме би, по сле уза јам ног ка ја ња и пра шта ња, 
би ло пред у зе то ре ша ва ње свих не ре ше них пи та ња...

Као за кљу чак, тре ба да скре не мо па жњу на то да ко ја год гру па не по ка же 
до бру во љу за по сти за ње је дин ства са дру гом стра ном, у ко нач ној ана ли зи 
пре у зе ће од го вор ност за ја ча ње по де ле пред Бо гом и пред исто ри јом”.1026

Два на е стог но вем бра 1995. Ка ли ни ков ци су пи са ли Хри зо сто мов ци ма, 
пред ла жу ћи по ми ре ње. По што од го вор ни је сти гао че тр де сет да на, ми тро по-
лит Ка ли ник је по но во пи сао у ја ну а ру, за по чи њу ћи пи смо сле де ћим ре чи ма: 
„Ва ше Бла жен ство, дај те оно што се не мо же да ти и опро сти те нео про сти во, 
ка ко би се до кра ја от кри ла исти на: да смо ми у пот пу но сти од го вор ни за 
одва ја ње”.

Ово је био ве о ма обе ћа ва ју ћи по че так... Ипак, убр зо на кон ис по ве да ња 
кри ви це, он је по чео да оп ту жу је Хри зо сто мов це за то што им ни су пру жи-
ли ру ку у по моћ, и ре као је да ако „ако смо ми кри ви за то што је до по де ле 
до шло, про ду же так рас ки да чи ни мно го ви ше кри вим вас, на ро чи то на кон 
што смо ми искре но и јав но из ра зи ли да же ли мо по ми ре ње и ује ди ње ње”. 
Он за тим као да по вла чи сво је ис по ве да ње кри ви це, из ја вљу ју ћи да се за 
њих, Ка ли ни ков це, са мо „сма тра” да су узрок про бле ма: „Хри стос и Ње го ва 
Цр ква – клир и на род – тра же прав ду, не са мо од нас, за ко је се сма тра да 
смо 'твор ци' кри зе, не го још ви ше од вас, ко ји сте при пре ми ли пред у сло ве 
за раз два ја ње и у пот пу но сти од ба ци ли ва шу бра ћу, ка да су пред ла га ла да се 
то зло из ле чи”. За тим, иако је прет ход но из ја вио да су он и ње го ве при ста ли-
це „у пот пу но сти” од го вор ни за рас кол, Ка ли ник до ла зи до тврд ње да ни су 
са мо они ко ва ли за ве ру, не го и Хри зо сто мов ци: „Ва ше Бла жен ство, хај де да 
се не за ва ра ва мо: ви сте пра ви ли за ве ру, ми смо пра ви ли за ве ру, не ју че и 
пре кљу че, не го ду го вре ме на”. Ко нач но, он за вр ша ва прет њом да ако ар хи е-
пи скоп Хри зо стом од би је ову по ну ду за по ми ре ње, од го вор ност за рас кол 
па шће на ње гов Си нод.

Ми тро по лит Ка ли ник је ов де пи сао као да је рас кол био про сто лич ни 
спор ко ји ни је ре зул ти рао цр кве ном по де лом и фор мал ним свр га ва њем, па 
је мо гао да бу де ре шен ме ђу соб ним до го во ром да се пре ђе пре ко све га што 
се до го ди ло! Али хри зо сто мов ски Си нод ни ка ко ни је био оба ве зан да вра ти 
чин сврг ну тим епи ско пи ма ко ји су ов де ис по ве ди ли сво ју кри ви цу, ако их 
је осу дио као не до стој не тог чи на. По што су при зна ли сво ју кри ви цу за рас-
кол, ми тро по лит Ка ли ник и ар хи је ре ји ко ји су би ли ње го ви исто ми шље ни ци 

1026 „Ph on i ex Agiou Oro us” ( Гл ас  Свете г ор е), ст р. 8 (Г)
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те шко да су мо гли да оп ту же Хри зо сто мов це за не што још го ре од рас ко ла, 
осим уко ли ко тај рас кол ни су јед но став но иг но ри са ли!

Ка ли ни ков ски ар хи ман дрит Нек та ри је (Ја шун ски) из ра зио је не го до-
ва ње над чи ње ни цом да су се Хри зо сто мов ци ра до ва ли што ће Цр ква би ти 
очи шће на од „не до стој не бра ће” и што ће мо ћи да „отво ре но ву стра ни цу” у 
жи во ту Цр кве. Али хри зо сто мов ски Си нод – и сви Истин ски Пра во слав ни 
Хри шћа ни уоп ште – има ли су до брог раз ло га да се ра ду ју што је Цр ква очи-
шће на од ве о ма озбиљ ног мо рал ног пре ступ ни ка, Јев ти ми ја, ко ји је иза звао 
ве ли ки рас кол у Цр кви у Со лу ну, и ко ји је пред ста вљао раз лог због ко га су 
мно ги на пу сти ли Цр кву, док су се дру ги уз др жа ва ли да јој при сту пе. На рав но, 
они би се ра до ва ли и да се он по ка јао, или да је при стао на ка нон ско су ђе ње. 
Али ду го ис ку ство по ка за ло је да он не ће при ста ти ни на шта од то га. 

Хри зо сто мов ски ар хи је ре ји мо гли су та ко ђе да се ра ду ју због од ла ска 
Пај си ја и Ви кен ти ја, чи је су еку ме ни стич ке сим па ти је из ве сно вре ме би ле 
очи глед не, и чи ји су од но си са Пе тром Асто риј ским, њи хо вим ко ле гом епи-
ско пом у Аме ри ци, би ли при лич но ло ши.1027 Они се ни су ра до ва ли због от па-
да ња дру гих ар хи је ре ја, ко ји су има ли ве ћи углед, и са ко ји ма би без сум ње 
би ли срећ ни да се по но во ује ди не на ба зи „за бо ра вља ња и пра шта ња” (као 
што ће мо ви де ти, они су се прак тич но по но во ује ди ни ли са сви ма осим са 
јед ним). Али оно на шта они с пра вом ни ка да ни су мо гли да при ста ну би ло 
је – да при хва те све ка ли стов ске ар хи је ре је у це ли ни, на че му су Ка ли стов ци 
ин си сти ра ли. 

Оп ште и без у слов но по нов но ује ди ње ње „Хри зо сто мо ва ца” и „Ка ли ни-
ко ва ца”, уз од у ста ја ње од свих ме ђу соб них оп ту жби, би ло би крат ког да ха и 
ли це мер но, баш као „Ав ксен ти јев ско-ге рон ти јев ско-ка ли стов ско” ује ди ње ње 
из 1985. Са мо је дан Јев ти ми јев пре кр шај уни штио би то је дин ство, баш као 
што је је дан Ав ксен ти јев пре кр шај (у по гле ду Ца ко са) уни штио је дин ство 
по стиг ну то 1985. го ди не. Бо ља је и по де ла, ма ко ли ко она би ла за жа ље ње, 
не го још је дан по ку шај да се по ми ри не по мир љи во. 

То је био су штин ски раз лог због ко га Ака ки је и Га ври ло ни су по шли 
за Хри зо сто мом у но ви Си нод ко ји је он пред во дио од 1986. го ди не. Они су 
уви де ли да усло ви за истин ско си нод ско упра вља ње Цр квом јед но став но не 
по сто је, док год из ве сни моћ ни али рђа ви ар хи је ре ји оста ју уну тар Си но да. 

1027  Године  19 95 . у сво ме манастиру у  Ан туси, П ета р  се обратио Јевт имију  и рекао  му је о  П ај сију и 
В икентију: „Ја  з на м тако много  о  њи ма !  У поређењ у са  њи ма  ти си, Ј евт имије , свет!”  П ок ушавајућ и да 
своју нелагодност  прикрије шал ом, Јевт имије је рек ао: „Т и  ћеш ј ош на  икони д а  ме  слика ш”. Јасн о је 
 да Петар ника ко  није х вал ио  Јевт имија, него  је само  рекао  да су П ај сије и В ик ентије били  ч ак и г ори 
од  њ ега (е пис коп Фо ти је, „Хро ника”).  
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Га ври ло је умро у изо ла ци ји, али Ака ки је се при дру жио Хри зо сто мов ци ма 
2003... 

У ма ју 2003. го то во чи тав ка ли ни ков ски епи ско пат и клир зва нич но је 
по ву као сво је по ка ја ње због ства ра ња рас ко ла 1995. го ди не, чак су из ја ви ли: 
„Ми смо за хвал ни (!!!) оним од ва жним ар хи је ре ји ма ко ји су 'ар хи е пи ско па' 
и не по ка ја ну трој ку про гла си ли од лу че ни ма, спа са ва ју ћи Цр кву од да љих 
аван ту ра и по ни же ња”.1028

Ова из ја ва за пра во по твр ђу је да ле ко ви дост хри зо сто мо ва ца ка да ни су 
од мах при ста ли на по ну ду Ка ли ни ко ва ца за по ми ре ње 1995. го ди не. Ја сно 
је да су тврд ње Ка ли ни ко ва ца ка ко при хва та ју „сву од го вор ност” за рас кол 
би ле за пра во не ис кре не сми ца ли це и сред ства за до би ја ње усту па ка ко је ни су 
мо гли из деј ству ју ни на ко ји дру ги на чин...  

Рас кол се про ду бљу је
У сва ком слу ча ју, ме ђу „Ка ли ни ков ци ма” су се го то во од мах по ја ви ле 

по де ле. У Пи ре ју су Сте фан, Пај си је и Ви кен ти је фор ми ра ли јед ну гру пу, а 
у Со лу ну Ка ли ник, Јев ти ми је, Ата на си је и Ју стин дру гу. Два де сет осмог де-
цем бра 1995 го ди не ова дру га гру па је осу ди ла еку ме ни стич ке ак тив но сти 
Пај си ја и Ви кен ти ја и про гла си ла да су „от па ли од ве ре”, али они ипак ни су 
би ли сврг ну ти. За тим су по чет ком 1996. Ата на си је и Ју стин на пу сти ли Ка ли-
ни ка и Јев ти ми ја и при дру жи ли се Сте фа ну, Ан то ни ју, Пај си ју и Ви кен ти ју, 
ка ко би фор ми ра ли још је дан Си нод. 

У апри лу 1996. Ка ли ник и Јев ти ми је су ку пи ли че твр ти спрат у ули ци 
Ка нин гос 32 и по све ти ли но ве епи ско пе: Ма ка ри ја (Ка ва да ки са), ко ји је ка-
сни је иза бран за ар хи е пи ско па њи хо вог но вог си но да, Ан ти ма (Ка ра ми тро са) 
и Хри сти фо ра (Ан ге ло пу ло са), ко ји је био сврг нут због не мо ра ла од стра не 
Је ру са лим ског па три јар ха пре не го што га је Ав ксен ти је при мио у Цр кву. У 
ме ђу вре ме ну оста ли ар хи је ре ји под пред се да ва њем Ата на си ја за у зе ли су тре-
ћи спрат исте згра де у ок то бру су по све ти ли дво ји цу но вих епи ско па за Аме-
ри ку – ру ског ар хи ман дри та Ан то ни ја (Гра беа) ко га је због не мо ра ла сврг нуо 
ми тро по лит Ви та ли је, и Пло ти на (Ар ги те ли са). Ова гру па је да ље сврг ну ла 
Ка ли ни ка и Јев ти ми ја, али је сле де ћег да на опо зва ла сво ју пре су ду.

У ја ну а ру 1997. упо ко јио се ми тро по лит Пе тар Асто риј ски; а у фе бру а ру 
– Ан то ни је Ме гар ски. Овог по след њег са хра нио је Ви кен ти је, али че тр де се-
то днев ни па ра стос од слу жио му је Све ти Си нод под ар хи е пи ско пом Хри зо-
сто мом.
1028 Де вета  тачка „ Одлуке Свегрчко г  сабора Истинс ке Пра во славне Цркв е Грчке” и з 2003.  го ди не. 
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Исто га ме се ца, ар хи ман дрит Ни фон, ко ји је био ду хов ни отац не ким љу-
ди ма у хри зо сто мов ским па ро хи ја ма у обла сти Ла ми ја и за ко га се чи ни ло да је 
ва тре ни при ста ли ца ар хи е пи ско па Хри зо сто ма1029, до шао је код ми тро по ли та 
Ка ли ни ка Два на е сто о стрв ског у Ати ну и за тра жио да га овај за јед но са Ата-
на си јем Ахар на ским (ко ји та да ни је био члан Си но да) по све ти за епи ско па. 
Ка ли ник је од био. Али Ни фон је сво је ам би ци је оства рио ка сни је… 

У ма ју, Ви кен ти је је „пла чу ћи и ри да ју ћи” пре дао пе чат Ми тро по ли је 
Пи реј ске и Са ла мин ске ар хи е пи ско пу Хри зо сто му и вра тио се у Аме ри ку. 
За тим су се Пај си је, Ви кен ти је, Нек та ри је (бив ши Пло тин) и Ан то ни је одво-
ји ли од Ата на си ја, Сте фа на и Ју сти на и фор ми ра ли соп стве ни Си нод. У сеп-
тем бру су се Сте фан и Ју стин вра ти ли у Све ти Си нод под ар хи е пи ско пом 
Хри зо сто мом...

У ја ну а ру 1998. и Ата на си је Ахар на ски се вра тио у хри зо сто мов ски 
Си нод. Истог ме се ца упо ко јио се Ка ли о пи је Пен та пољ ски. У овом пе ри о ду 
мно ги све ште ни ци су се вра ти ли у Све ти Си нод. 

У фе бру а ру 1998. ар хи ман дрит Па вле (Стра ти геа), бив ши се кре тар 
Асто риј ске епар хи је иза бран је и по све ћен за но вог Аме рич ког ми тро по ли та. 
Ово је иза зва ло из ве сне про те сте и по те шко ће, због ње го вих еку ме ни стич-
ких исту па у про шло сти – због че га се он, уоста лом јав но по ка јао. То ком 
апри ла Пај си је и Ви кен ти је су у Аме ри ци да ли ин тер вју у ко ме су ве ли ча ли 
Ва се љен ског па три јар ха. Ка да су Ка ли ник и Јев ти ми је, ка ко се је ди но и мо-
гло оче ки ва ти, не га тив но ре а го ва ли на ово, Пај си је и Ви кен ти је су от па ли 
у Кон стан ти но пољ ску па три јар ши ју (где су од мах би ли по но во кр ште ни!!!). 
Њи ма се ни су при дру жи ли Нек та ри је и Ан то ни је, ко ји су по шли сво јим 
за себ ним пу те ви ма. 

У ју ну 1998. „Глав ни Фонд” се вра тио у ру ке хри зо сто мов ског Си но да, 
за јед но са про сто ри ја ма Си но да на тре ћем спра ту згра де у ули ци Ка нин гос 
број 32. Кон фу зи ју је са да ства ра ла чи ње ни ца да су два ри вал ска Си но да ко ја 
су се бе на зи ва ла „Цр квом Истин ских Пра во слав них Хри шћа на Грч ке” за у зи-
ма ла два спра та у ис тој згра ди. У ле то 1996. хри зо сто мов ски Си нод је до био 
од лу ку основ ног су да у Ати ни о при зна ва њу ре ли ги о зне ор га ни за ци је „Цр ква 
Истин ских Пра во слав них Хри шћа на Грч ке” као прав ног ли ца са пра вом да 
по се ду је имо ви ну. Ти ме је свим дру гим гру па ма за бра ње но да ко ри сте ово 
име под прет њом суд ске ту жбе. Раз лог за то, ка ко об ја шња ва епи скоп Фо ти-

1029 У  об лас ти Лами је  он је в аж ио  за верног пристал иц у  хризо ст о мо вског Си но да  и пр оп ов едао је  да 
„грех  Калиника  Х ани отиса и Јевтимија  Ор фаноса  не  може да  о п ер е ни муч ен ичка крв” , а „а ко  њ егово 
Б ла же нство  (архиепископ Х риз остом) п ри ми Јев ти м иј а и  Калин ика натр аг ,  ја ћу прест ати  да помињ ем  
арх иепископа,  него ћ у  помињати  ' сво епископс тво пра во славних '” (е пи ск оп  Ф отије, „Хро ник а”). 
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је, био је да се јед но став но из бег не кон фу зи ја. Ка ли ни ков ци  су „ко ри сти ли 
исто име, исту згра ду у ис тој ули ци са истом по штан ском адре сом, што је 
збу њи ва ло и вер ни на род и др жав не ор га не. Он (ар хи е пи скоп Ма ка ри је, но-
ви во ђа Ка ли ни ко ва ца од 2003. го ди не) же ли ту кон фу зи ју. Ми не (же ли мо). 
Ако он има пра во да ко ри сти тај на зив, не ка му, а ми ће мо про на ћи сли чан 
за на шу Цр кву. Али ако ми има мо то пра во, он да Ма ка ри јев ци тре ба да 
иза бе ру дру го име. А ми ве ру је мо да има мо то пра во, јер смо прав но ли це 
(ре ги стро ва но) са тим на зи вом”.1030

Ме ђу тим, Ка ли ни ков ци су у овој ак ци ји Хри зо сто мо ва ца ви де ли мно го 
мрач ни је мо ти ве. Та ко ар хи ман дрит Нек та ри је ци ти ра ре чи хри зо сто мов ског 
Си но да из 1996. го ди не да „од са да ни ко дру ги не ма пра ва да ко ри сти ово 
име. У про тив ном на ша Цр ква ће би ти при мо ра на да за тра жи од бра ну сво јих 
пра ва на су ду”1031, и у по след њим ре чи ма „да за тра жи од бра ну сво јих пра ва 
на су ду” ви ди скри ве но „мно го ви ше не го што се чи ни на пра ви по глед, јер 
Хри зо сто мов ци ни ма ње ни ви ше не го при сту па ју грч кој др жа ви под јед на-
ким усло ви ма као но во ка лен дар ци и по ста ју, да та ко ка же мо, 'дру га др жав на 
цр ква'”. „Са тим ци љем – пи ше да ље епи скоп Ма ка ри је Пе тра ски – че твр тог 
ју на 1998. де ле га ци ја по ме ну тог Си но да (ко ја се са сто ја ла од ар хи е пи ско па 
Хри зо сто ма, ми тро по ли та Ка ли ни ка Ахај ског и дво ји це ар хи ман дри та), на дах-
ну та ла жном про те стант ском те о ри јом о ко лек тив ној сло бо ди са ве сти, пре ма 
ко јој они ко ји де ле исту ве ру има ју пра во да се ме ђу соб но удру жу ју ка ко би је 
из ра зи ли на за јед нич ким слу жба ма уз ко ри шће ње за шти те од стра не др жа ве, 
од ба ци ла је пра во слав ни по глед на свет пре ма ко ме је Цр ква Истин ских Пра-
во слав них Хри шћа на Грч ке – По ме сна, Јед на, Све та, Са бор на и Апо стол ска 
Цр ква Хри сто ва, и про гла си ла Ста ро ка лен дар ску Цр кву ре ли ги о зном ор га-
ни за ци јом!” А ар хи ман дрит Нек та ри је ве ли: „Они тра же 'за кон ску за шти ту' 
од стра не др жа ве ка ко би ли кви ди ра ли све истин ске пра во слав не хри шћа не 
ко ји им не при па да ју. Не хо тич но, то је раз ми шља ње Сер ги ја Стра го род ског 
ко ји је ле га ли зо вао свој Си нод а по сле ди ца је би ла ли кви да ци ја оних ко ји му 
не при па да ју (на рав но, ов де се не ми сли на фи зич ку 'ли кви да ци ју' )”.

Обо ји ца ов де про ма шу ју: епи скоп Ма ка ри је са сво јим не до след ним и 
не ја сним по зи ва њем на „про те стант ску те о ри ју ко лек тив них сло бо да” (ко ју 
те о ри ју?) а отац Нек та ри је по ре ђе њем са Сер ги јем Стр го род ским. Ре ги стор ва-
ње за ко ни тог на зи ва код др жав них вла сти ни је би ла грех са ма по се би. Грч ка 

1030 Еписко п Ф отије, лична  ко муникац ија, 28.  септемба р  2004 .
1031 Ekk les ia G.O .H. Ellados (Црква Истин ских пр ав ос лавни х Х ришћана Грч ке) ,  бр. 8, стр. 56; еписк-
оп  Макари ј е  Петрас ки ,  „T o  Katantim a tis ip o ton  K hrysostomo n  Kio usin p ro de revomeni s Synodou (Стање 
Синода под Х ризосто мо м  Кијусисом ),  Со лун 1999, стр. 12 (Г). 
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др жа ва, иако не истин ски пра во слав на, не мо же се упо ре ди ти са Со вјет ским 
Са ве зом; ле га ли за ци ја код грч ких вла сти ни је ip so fac to грех про тив Пра во-
сла вља, ка кав је пред ста вља ла ле га ли за ци ја код ми ли тант но ате и стич ких 
со вјет ских вла сти, због ана те ме ко ја је ле жа ла на со вјет ској др жа ви. Ни ти 
је, ка ко ар хи ман дрит Нек та ри је (а мо жда и епи скоп Ма ка ри је) ми ло сти во 
до пу шта, циљ хри зо сто мо ва ца био фи зич ка ли кви да ци ја Ка ли ни ко ва ца! 
Хри зо сто мов ци су с пра вом мо гли би ти кри ти ко ва ни са мо да су ко ри сти ли 
ле гал ни ста тус до би јен код др жа ве да би ствар но про го ни ли Ка ли ни ков це 
(а не на про тив, да јед но став но ле гал ним сред стви ма шти те сво ју имо ви ну 
од њих), или да је ста тут удру же ња био не ка нон ски...

Ар хи ман дрит Ни кон из ја вљу је да „пре тва ра ње Истин ске Пра во слав не 
Цр кве Грч ке у удру же ње пред ста вља те жак уда рац на основ не дог ма те, уки-
да ње ка но на, на си ље над Све тим Пре да њем и, јед ном реч ју, из о па че ње све га, 
ра ди до би ја ња (ста ту са) прав ног ли ца”1032. Али ово је сва ка ко пред ста вља ло 
те шко пре те ри ва ње и ма ни пу ла ци ју. Осим то га, на зва ти ово „про те стант ском 
је ре си” не пра вед но је чак и пре ма про те стан ти ма, јер, као што је пи сцу ових 
ре до ва по зна то, про те стан ти са сво јим уче њем о „не ви дљи вој Цр кви свих 
вер них” не по и сто ве ћу ју иден ти тет Цр кве са би ло ка квом ви дљи вом ор га-
ни за ци јом или ле гал ним удру же њем! И са ма чи ње ни ца да ста тут удру же ња 
ка же да је Цр ква Хри сто ва осно ва на на дан Пе де сет ни це од стра не Го спо да 
Ису са Хри ста, док је са мо удру же ње осно ва но тог и тог да на и ме се ца и го ди не 
од стра не 20 љу ди, и да мо же да бу де „ли кви ди ра но” уз по сто ја ње кво ру ма 
чла но ва, по ка зу је ка ко на ме ра ни је би ла да се Цр ква иден ти фи ку је са ле гал-
ним удру же њем. Та ко ђе, у свим ју рис дик ци ја ма Истин ских Пра во слав них 
Хри шћа на го то во сва ка цр ква и ма на стир има ју не ку вр сту ле га ли за ци је. 
За што би то би ло „за ко ни то, ка нон ски и до пу ште но од стра не Цр кве”, по 
Ма ка ри је вим ре чи ма, док ле гал но удру жи ва ње хри зо сто мо ва ца пред ста вља 
„про те стант ску екли си о ло шку је рес ко ја се по ја ви ла на кон про кла мо ва ња 
сло бо де са ве сти од стра не Сје ди ње них Др жа ва 1787. го ди не, и по себ но на кон 
Фран цу ске ре во лу ци је 1789...”1033?!

Ка ли ни ков ци та ко ђе ви де мрак про те стант ске је ре си и у „Устав ној По ве-
љи” ко ју су Хри зо сто мов ци, на кон ду го трај них кон сул та ци ја, про гла си ли у 
сеп тем бру 1998. го ди не. Пред вод ник у на па ду на По ве љу био је ар хи ман дрит 
Ни фон, ко ји је, као што смо ви де ли, тра жио на чи на да се при дру жи Ка ли ни-
ков ци ма и та мо при ми хи ро то ни ју. Ње му су по др шку пру жа ли ка ли ни ков ски 
епи скоп Ма ка ри је и све то гор ски ста рац Ав гу стин, бив ши адво кат. 
1032 Епископ Макарије, T o  Kat an tina, o p.  ci t., pp . 30-31. 
1033 И сто, стр . 9 . 
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Ни фон је имао још је дан мо тив: Си нод је од био да му да до зво лу за осни-
ва ње ме то ха под ње го вом кон тро лом у обла сти Чи ка га, а По ве ља је по твр ди ла 
да је за осни ва ње та квих мо на шких за јед ни ца по треб но до пу ште ње Си но да 
и ло кал ног епи ско па.1034

Ни фон је бе снео про тив то бо жњег си нод ског „ти ран ског уче ња” ко је је 
ре зул ти ра ло ти ме да је „глав ни све ште ни ма на сти ри ви ше не мо гу да осни ва ју 
сло бод не ме то хе као пре”. Но, као што је с пра вом пи сао ар хи е пи скоп Хри зо-
стом: „Где сте ви де ли да та ко не што пи ше у све тим ка но ни ма? На про тив, зар 
ни сте зна ли да све ште ни ка но ни тра же да се до би је до пу ште ње за осни ва ње 
мо на шких уста но ва? Зар се ви не сла же те са све ште ним ка но ни ма?”1035

Он се ни је сла гао. И та ко је у но вем бру 1998. Ни фон на пу стио Си нод 
са ми тро по ли ти ма Ата на си јем Ахар на ским и Ка ли ни ком Два на е сто о стрв-
ским.1036 У ја ну а ру 1999. Све ти Си нод је опо звао „Устав ну По ве љу”, али не 
за то што ју је сма трао за не ка нон ску, не го да би олак шао Ни фо ну да се вра ти 
у Цр кву. Али он се ни је вра тио, не го се у ју лу и зва нич но при дру жио Ка ли-
ни ков ци ма (Ка ли ник Два на е сто о стрв ски је остао сам).

Да нас Ка ли ни ков ци (ко ји се са да зо ву „Ма ка ри јев ци” по сво ме но вом 
ар хи е пи ско пу Ма ка ри ју) има ју око ше сна ест све ште ни ка у Ру си ји и јед но га 
у Ру му ни ји.

У ју лу 1999. из не на да се упо ко јио ми тро по лит Ма теј Иној ски, што је 
при мо ра ло ар хи е пи ско па Хри зо сто ма да у ав гу сту при сту пи по све ће њу но-
вих епи ско па: Ге рон ти ја Пи реј ског и Са ла мин ског, Хри зо сто ма Атич ког и 
Бе о тиј ског, Гри го ри ја Хри сти ја но пољ ског, Фо ти ја Ма ра тон ског и Те о до си ја 
Бре стен ског. Пр ва че тво ри ца епи ско па би ли су мла ди (30-34 го ди не), што је 
ис ко ри шће но као још је дан ар гу мент про тив Хри зо сто мо ва ца.

Осно ва ни ја је би ла кри ти ка ко ју је на ра чун хри зо сто мов ског Си но да упу-
ћи вао ар хи ман дрит Нек та ри је, због по ку ша ја по ми ре ња са Ру ском За гра нич-
ном Цр квом кра јем де ве де се тих го ди на, упр кос то ме што је Ру ска За гра нич на 
Цр ква и да ље би ла у оп ште њу са Ки при ја ном Фи лиј ским, ко ји је био сврг нут 
од стра не Хри зо сто мо ва ца. За по ми ре ње се за ла гао на ро чи то ми тро по лит 
Пе тар Асто риј ски, ко га је кри ти ко вао 1999. го ди не отац Нек та ри је док је још 

1034 Kat as tatikon „Ekkle sias Gnis ion Orth od oxon  Khrist ian on Ell ados” (Устав Цркве Исти нск их  Прав-
ос л ав них  Хришћ ан а Г рчке), члан  10г  (Г).
1035 Посла ница архиепископа  Х ризостома од 2 2.  де цембра  1 99 8,  Ат ина 19 99  (Г).
1036 Ка лин ик  је им ао јерет ичке а полинар ије вске по гл еде на  Ов аплоћење. Када  је један његов  свеш-
те ник  прекин уо опш тење са  њим, и када је он  с ам  почео да увиђа  своју  гр ешку,  река о  је  да ће се 
п окајат и  ако се  и  дру ги епи ск опи буду п окајали з бог својих  то божњих  јерети чк их изјава . Али С ин од 
је  о дби о да при хвати  о ва ка в  „договор” (епископ Фотије М аратонс ки , лична  кому ни ка ци ја , 9/22. јул 
2005). 
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био хри зо сто мов ски кли рик, због то га што је при мио не ко га из Ру ске За гра-
нич не Цр кве а да га ни је чак ни ми ро по ма зао. Осим то га, из ме ђу два Си но да 
је 1998. по стиг нут спо ра зум о то ме да не при ма ју кли ри ке јед ни од дру гих 
без пи сме ног до ка за о от пу сту. Ми тро по лит Пе тар је ра ни је сво је по вре ме но 
оп ште ње са Ру си ма прав дао ти ме што су га они ру ко по ло жи ли, па ни је мо гао 
да их од би је. Ја сно је да је ту у од ре ђе ном сте пе ну по сто јао ин тер ко му нио.

Ме ђу тим, 2001. го ди не јед на не зва нич на хри зо сто мов ска де ле га ци ја по се-
ти ла је Џор дан вил и по кре ну ла пи та ње Ки при ја на и ки при ја ни зма. Ар хи е пи-
скоп Ла вр је обе ћао да ће ствар би ти раз мо тре на на сле де ћем Са бо ру РПЦЗ, 
на кон из бо ра но вог ми тро по ли та. Али он да је до шло до рас ко ла из ме ђу Ла вра 
(но во и за бра ног ми тро по ли та ко ји је од мах по чео да ра ди на збли жа ва њу са 
Мо сков ском па три јар ши јом – прим.) и Ви та ли ја (ста рог ми тро по ли та), па 
је та ко хри зо сто мов ски ди ја лог са Ла вром окон чан...1037 

Оста ле ка та комб не гру пе
Не за ви сно од РПЦЗ, РПАЦ и Се ра фи мо-Ге на ди је ва ца, као спо ред ни 

огран ци у Ру си ји по сто је још не ке ка та комб не цр кве не гру пе ко је су иза шле 
у јав ност де ве де се тих го ди на. 

Нај кон тра верз ни ји од њих су та ко зва ни „Ан дре јев ци”. Под ве о ма ве ли-
ким зна ком пи та ња је не са мо њи хо ва ка но нич ност, не го чак и са мо по сто ја ње 
ове гра не, та ко да се сле де ћи по да ци, ко ји по ти чу из са мо јед ног из во ра1038, 
мо ра ју сма тра ти крај ње про ви зор ним и ла ко мо гу ће не тач ним. Име су до би ли 
по сво ме ду хов ном оцу и осни ва чу, ар хи е пи ско пу Ан дре ју Уф ском (+1937). 
Ка но нич ност је рар хи је Ан дре је ва ца за ви си де ли мич но и од ка но нич но сти 
ар хи е пи ско па Ан дре ја, ко га не ки сма тра ју за јед ног од нај ве ћих му че ни ка 
Ка та комб не Цр кве, а дру ги – рас кол ни ком ко ји је умро под за бра ном све ште-
но слу же ња и фор мал но као ста ро ве рац.1039

1037 Епископ Фотије, лична комуникација, 28. јун 2003.
1038 Bishop Ambrose (von Sievers), „Ispytatyel'niye Voprosy zadanniye smnyevayushchim 
Preosvyashchennomu Amvrosiyu Episkopu Gotfskomu” (MS, 7/20 June, 1994), лична комуникација, 
и „Episkopat Istinno-Pravoslavnoj Katakombnoj Tserkvi”, Russkoe Pravoslavie, N 4 (8), 1997, 1-20. Види 
такође: I. I. Osipova, „Skvoz' Ogn' Muchenij i Vody Slyoz…”, Moscow: Serebryanniye Niti, 1998 (Р).
1039 Види, за једну страну аргумената, Archbishop Ambrose (von Sivers), „Otpal li Arkhiepiskop Andrej 
(Ukhtomsky) v Staroobryadcheskij Raskol?”, Russkoe Pravoslavie, N 2 (11), 1998, и: Paul Boyarshinov, 
„Svyashchennomuchenik Arkhiepiskop Andrei Ufi mskij (v miru Knyaz' Ukhtomsky) Izsledovaniye 
Zhiznedeyatel'nosti”, Diploma thesis, Holy Trinity Th eological Seminary, 1995 (MS); а за другу страну 
види: Bishop Gregory (Grabbe), „Po Povodu stat'i ob Arkhiepiskope Andreye (kn. Ukhtomskom)”, Vestnik 
Germanskoj Eparkhii Russkoj Pravoslavnoj Tserkvi za Granitsei, no. 3, 1993, p. 14 (Р). Види такође опширан 
материјал о архиепископу Андреју објављен у: Vozdvizhenie, NN 12 (32) and 13 (33, зима и пролеће, 
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На кон што се по чет ком осам де се тих упо ко јио њи хов по след њи епи скоп, 
Ан дре јев ци су про на шли де ве де сет ше сто го ди шњег епи ско па Ам фи ло хи ја 
(Ши ба но ва, по све ће ног 1928) ко ји је жи вео у тај но сти, у за бај кал ској обла-
сти, и у ју ну 1994. до ве ли су га у Мо скву где је (јед но лич ном хи ро то ни јом) 
по све тио дво ји цу епи ско па, и ка сни је још дво ји цу, пре но што је, убр зо 
по том, умро. У ју ну 1995. Ан дре јев ци су одр жа ли Са бор на ко ме су де фи ни-
са ли сво је (при лич но екс трем не) ста во ве по раз ли чи тим пи та њи ма. Ак те 
овог Са бо ра пот пи са ли су епи ско пи Ам вро си је Гот ски (гроф фон Си верс), 
Ева гри је Ин гер ман ланд ски (ба рон Дрен телн), Пај си је (Ро го жин) Сат кин ски 
и Ев ста хи је (Амо сов) Чит ски. Са бор је по твр дио ра ни је од лу ке, до не те на 
Ни кољ ском са бо ру 1961, да сер ги јан ци не мо гу би ти уз диг ну ти у све штен ство 
осим у из у зет ним окол но сти ма, и то са мо они ко ји су у па три јар ши ји има ли 
чин ипо ђа ко на или ни жи чин. У ју ну 1996. Ан дре јев ци су одр жа ли још је дан 
Са бор у Мо скви ко ме је при су ство ва ло осам епи ско па (Ам вро си је, Ева гри је, 
Пај си је, Ев ста хи је, Пан кра ти је, Јо ван, Ва ви ла и Нек та ри је), а укуп но два де сет 
два све ште ни ка. На овом са бо ру по твр ђе но је 29 ка но на ка та комб ног „Но мад-
ског” Са бо ра из 1928. го ди не (ко га ве ћи на ис тра жи ва ча сма тра мит ским), а 
усво је не су и ме ре про тив раз ли чи тих сек су ал них гре хо ва.1040

Ан дре јев ци твр де да су у оп ште њу са „кли мен тов ском” ста ро ве рач ком 
је рар хи јом, та ко на зва ном по њи хо вом пр вом епи ско пу, Кли мен ту, ко га је 
1925. по све тио ар хи е пи скоп Ан дреј Уф ски.1041

У Ру си ји пред став ни ке има ју и три грч ке ста ро ка лен дар ске цр кве 
– Ма те јев ци, Хри зо сто мов ци и Ка ли ни ков ци. Нај ве ћу и нај ак тив ни ју гру пу 
пред ста вља ју Ма те јев ци. Има их углав ном у Ку ба ну, а њи хов осни вач је ка та-
комб ни схи мо нах Епи фа ни је (Чер нов, +1994), ко ји је 1978. го ди не оти шао на 
За пад, ина че бив ше ду хов но че до дру гог је рар ха РПЦЗ ар хи е пи ско па Те о фа на 
Пол тав ског (+1940).1042 Он се нај пре при дру жио РПЦЗ у Швај цар ској, али је 

2000) (Р). На српском животопис архиепископа Андреја Уфског објављен је у часопису „Јеванђелски 
неимар”, издање СПЦО Крњево, бр. 1-2/1993, стр. 49-53.
1040 За више података о епископу Амвросију види његов аутобиографски чланак „Endurance: 
Reminiscences of the True Orthodox Church”, Religion, State and Society, vol. 25, no. 3, 1997, pp. 220-234; 
„'Arkhiepiskop Amvrosij ('Sivers')”, Vertograd-Inform, N 2 (59), 2000, pp. 46-49 (Р). Види такође: Kto yest' 
kto v Rossijskikh Katakombakh, op. cit., pp. 10-24.
1041 Bishop Ambrose (von Sievers), „'Klimentovskaya' Ierarkhiya I. P. Ts.”, Russkoe Pravoslavie, N 5 (9), 
1997, pp. 1-11 (Р). Види такође: Kto yest' kto v Rossijskikh Katakombakh, op. cit., pp. 24-27. Ова последња 
публикација садржи и информације о неким другим малим катакомбним групама. 
1042 Отац Епифаније је у неким руским публикацијама (Fomin, op. cit.) назван схи-митрополитом. 
Ме ђу тим писац ове књиге, који га је добро познавао, није могао да пронађе било какав податак да 
је он био нешто више од обичног монаха. Ни у Посмртном слову које су након смрти њему у част 
објавили Ма те јевци (Kirix Gnision Orthodoxon, новембар 1995), не спомиње се никакав тобожњи 
епископски чин. 
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по том, ка да се уве рио да је РПЦЗ от па ла да ле ко од свог ра ни јег ис по ве да ња 
и да се у њу уву кло об но вљен ство, пре шао у Ен гле ску, где је при шао грч ким 
ста ро ка лен дар ци ма Ма те јев ци ма. По по врат ку у Ру си ју 1990. го ди не пре у зео 
је вођ ство над рас про стра ње ном мре жом па ро хи ја ко је су прак тич но би ле 
без све ште ни ка, при во де ћи их под омо фор ма те јев ског ар хи е пи ско па Ан дре-
ја Атин ског. Са да они има ју пет све ште ни ка и два ђа ко на о ко ји ма се ста ра 
углав ном ма те јев ски ег зарх за Ру си ју ми тро по лит Ки рик Ме со геј ски.

Оружани сукоби у Југославији и појавa
Истин ског Пра во сла вља у Ср би ји

Ра то ви у Југославији су от по че ли у про ле ће 1991. го ди не. Оп шти осе ћај 
та да је био да се по на вља 1941, ка да су сто ти не хи ља да пра во слав них Ср ба 
му че нич ки по стра да ле од ру ку хр ват ских ри мо ка то ли ка због од би ја ња да се 
од рек ну Пра во сла вља. Мно ги пра во слав ни при се ти ли су се и 1389. го ди не, 
ка да су све ти Ла зар и ње го ва вој ска му че нич ки по стра да ли бра не ћи сво ју 
до мо ви ну од тур ских му сли ма на на Ко со ву.

Ме ђу тим, по зна ва ње ра то ва на простору Балкана у два де се том ве ку 
зах те ва опре зни ји при ступ…

Да по сто је слич но сти из ме ђу са да шњо сти и про шло сти не мо же се по ри-
ца ти. Та ко је 1991, баш као и 1941, рим ски па па ко ри стио рат за оства ре ње 
сво јих ге о по ли тич ких ци ље ва на ра чун пра во слав них. Ва ти кан је био пр ва 
др жа ва ко ја је при зна ла не за ви сну Хр ват ску; из ве шта ва но је да је Ка то лич ка 
цр ква са ма на ба вља ла оруж је и му ни ци ју и сла ла их Хр ва ти ма1043; а крв ни ка 
Ср ба из Дру гог свет ског ра та кар ди на ла Сте пин ца па па је на звао „не сум њи во 
нај и стак ну ти јим му че ни ком у хр ват ској исто ри ји”.1044 Ра за ра ње пра во слав-
них цр ка ва пред ста вља по себ но убе дљив до каз да су си ле ко је су се по ди гле 
про тив Ср ба би ле за и ста од не ча сти во га. 

Но, да ли је зло њи хо вих не при ја те ља чи ни ло све Ср бе му че ни ци ма за 
Хри ста, ка ко су нео прав да но из ја вљи ва ле чак и не ке грч ке ста ро ка лен дар ске 
пу бли ка ци је? Хај де да по гле да мо чи ње ни це. Пр во, ка ко је ис та као пра во-
слав ни пи сац Џим Фо рест, „Ср би ја је јед но од нај се ку лар ни јих дру шта ва 
у Евро пи. Ти то ва ан ти ре ли ги о зна по ли ти ка би ла је мно го ефи ка сни ја од 
Ста љи но ве, Хру шчо вље ве или Бре жње вље ве. Ве о ма је ма ло Ср ба чак и кр-

1043 An to nios Markou, „On the Serbian Question”, Orthodox  T radition,  vol. XI, no. 4, 1 99 4,  p. 16 .
1044 „'World Orth odoxy's'  S ister  C hurch to  ca nonize m urderer o f the Ser bia n Orthodox people”, Orthodo x 
Christian W it ness,  Sept ember 12/25, 1994, p . 2.



570

ште но (обич но се узи ма око 5%), а мно го је ма њи број оних ко ји су ак тив ни 
у цр кве ном жи во ту”.1045 

Што се вен ча ња ти че, у Епар хи ји ра шко-при зрен ској, на при мер, „то ком 
50 ду гих го ди на го то во ни ко се ни је вен чао и све те по ро ди це жи ве ле су у 
ста њу блу да. У епар хи ји (епи ско па Ар те ми ја При зрен ског) све штен ство је 
по че ло усрд но да се за ла же за цр кве на вен ча ња. У по чет ку то је ишло ве о ма 
спо ро и уз те шко ће, но за тим су љу ди по че ли да се ода зи ва ју на ову мол бу 
Цр кве и број оних ко ји се вен ча ва ју ра сте из го ди не у го ди ну”.1046

Ако је 1931. го ди не све га 0,1% ју го сло вен ске по пу ла ци је за се бе из ја вљи-
ва ло да не ма ју ре ли ги о зно опре де ље ње (а 1953. го ди не 12,5%),  го ди не 1987. 
не ре ли ги о зних је би ло 31,6%. Фе но мен ре ли ги о зне ин ди фе рент но сти на ро-
чи то је био из ра жен упра во на срп ским те ри то ри ја ма (на при мер у Цр ној 
Го ри – 54%).1047 Јед но ис тра жи ва ње спро ве де но у Бо сни 1985. по ка за ло је да 
је за сту пље ност ре ли ги о зно ве ру ју ћих 17%.1048

По ме ну ти бро је ви до во де у сум њу че сто по на вља ну тврд њу да су ју го сло-
вен ски ра то ви би ли у су шти ни вер ски. Пре ће би ти, ка ко је ис та као Ср ђан 
Вр чан, да је то по ли тич ки кон фликт ко ме су ре ли ги о зну бо ју да ли рат ни 
ли де ри ка ко би за до би ли по др шку сво јих на ро да.1049 Та ко је, пре ма де ка ну 
срп ског пра во слав ног Бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду, кон фликт у Бо сни 
„ни ка ко ни је био вер ски рат. Ко је је ре ли ги о зно пи та ње пред ста вља ло ње гов 
глав ни мо тив? Ни јед но. То је пре био ет нич ки или гра ђан ски рат, са не ким 
еле мен ти ма ре ли ги о зног… То је упра во слу чај ка да се ре ли ги о зна ком по нен та 
ста ви у слу жбу на ци о нал ног или се ку лар ног (ин те ре са).”1050

Тврд њу да су ра то ви у Бо сни и Хр ват ској би ли бор ба за Пра во сла вље 
оба ра та ко ђе чи ње ни ца да су и по сле зва нич ног па да ко му ни зма 1991. го ди не, 
ре жим у Ср би ји и Црној Гори као и вој ска оста ли те сно иде о ло шки по ве за ни 
са ко му ни стич ком про шло шћу. Та ко су све до па да Ми ло ше ви ће вог ре жи ма 
у Ср би ји оста ла многа обе леж ја ко му ни стич ке про шло сти, зва ни чан на зив 

1045 F ore st, „An O rt hodox Res ponse to th e War in Former Yugoslavia” , Orth od ox Out lo ok , vol. VIII , n o. 6, 
19 95, p.  32. Тр еба,  такођ е прим ет ит и  да се  кршт ењ а  у Српској цр кви  с ада врло често савршав ају  само 
о бливањ ем,  а не  по гружењем.
1046 Church News (енглески превод Црквених н овости) , vol.  9,  n o.  8   (64),  Au gu s t, 1997, p.  7.
1047 Sergej Flere, „Denominat ional A ffi   liation in Yugoslavi a, 1937-1987”, East European Quarterl y,  XXV, 
no. 2,  June, 1 991, pp.  145-165.
1048 Овај  број наве ден је  у:  Norman Malcolm, Bosnia.  A Short History, Lo ndon: Pa per mac, 1996,  p . 
222.
1049  Vr can, „Th e  War in F or mer Yugoslavia and Religion”, Rel ig io n, State  and So ciety,  22 /4 , 1994,  pp. 374- 75.
1050 Цитир ано  у: Norman Cigar, Genocide in  Bos nia,  Texas A& M U niversity  Pr ess, 1995, p. 67. Ипак, 
присуство муџахедина из целог света у Босни сведочи о томе да је макар за муслимане овај рат имао 
карактер џихада - верског рата (прим. ред.).
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др жа ве је и да ље остао „Ју го сла ви ја” а вој ска је го то во све до кра ја 1993, но-
си ла ко му ни стич ку пе то кра ку.

Узи ма ју ћи све то у об зир, као и чи ње ни цу да је Срп ска цр ква у то вре ме 
би ла ду бо ко за гре зла у све је рес еку ме ни зма, по ста је очи глед но да су ови 
ра то ви, а на ро чи то њи хов ис ход, би ли ка зна Бо жи ја због от па да ња срп ског 
на ро да од Пра во сла вља, као и због ње го вог мо рал ног от пад ни штва, ко је је 
пред ста вља ло са мо плод ово га пр вог.

Сре ди ном ра та у Бо сни и у Хр ват ској, у срп ским кра је ви ма за пад но од 
Дри не по че ло је вра ћа ње на ци о нал них обе леж ја од стра не зва нич них срп-
ских по ли тич ких вла сти но во на ста лих срп ских др жа ва (Ре пу бли ка Срп ска 
и Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на), као и вра ћа ње ре ли ги је у јав ни жи вот др жа ве 
(у вој ску, шко лу итд.) Ме ђу тим, по на ша ње Срп ске цр кве у тим го ди на ма по ка-
за ло је са мо ње но крај ње ли це мер је. Док је с јед не стра не по др жа ва ла на вод ну 
бор бу за Пра во сла вље про тив ка то ли ка и му сли ма на у рат ним под руч ји ма, 
с дру ге стра не је са истим тим ка то ли ци ма и му сли ма на прак ти ко ва ла нај ек-
стрем ни је об ли ке еку ме ни зма.

Као дру го, др жа ње Срп ске цр кве у овом кон флик ту би ло је ве о ма дво сми-
сле но. Она је по не кад кри ти ко ва ла срп ску ко му ни стич ку власт због то га што 
је срп ски на род уву кла у та ко те шка стра да ња, а по не кад ју је кри ти ко ва ла за то 
што се не бо ри до вољ но чвр сто, па је чак и бла го си ља ла де ло ва ње не ких нај-
кри ми нал ни јих еле ме на та у појединим срп ским паравојним формацијама.

Не са мо у ве зи са сер ги јан ством, не го та ко ђе и у ве зи са еку ме ни змом, 
па три јарх би мо гао да се опи ше са мо као су прот ност ис по вед ни ку. Он би 
за и ста мо гао да ка же да је бра нио Пра во сла вље од хр ват ских ка то ли ка и бо-
сан ских и ко сов ских му сли ма на са мо да је ствар но ис по ве дио Пра во слав ну 
ве ру пред ка то ли ци змом и исла мом. Ме ђу тим, у пи сму па пи од 17. ја ну а ра 
1992. па три јарх Па вле се за ло жио за „истин ски еку мен ски ди ја лог из ме ђу 
две се стрин ске Цр кве”.1051 Опет, го ди ну да на ка сни је пи сао је па пи: „Ми се 
искре но ра ду је мо што ће се ова за јед нич ка мо ли тва... са пред став ни ци ма 
дру гих хри шћан ских цр ка ва и кон фе си ја у Евро пи, као и са пред став ни ци-
ма исла ма и дру гих ве ли ких ре ли ги ја,... одр жа ти у Аси зи ју, до мо ви ни овог 
пра вед ни ка и истин ског слу ге Бо жи јег (све тог Фра ње) чи је га је ду хов но за ве-
шта ње и уче ње учи ни ло апо сто лом ми ло ср ђа, по ка ја ња, ми ра и љу ба ви. Он 
је из гра дио истин ски мост из ме ђу хри шћа на За па да и Ис то ка.  Мо же те би ти 
уве ре ни, Ва ша Све то сти, да смо на овај дан, као и сва ког да на да ног нам од 
Бо га, у за јед ни ци са ва ма у мо ли тви за мир и спа се ње свих. То је та ко, иако 
до ле пот пи са ни... жа ле ћи ни је у мо гућ но сти да бу де лич но и фи зич ки на за-
1051 Flor en ce Hamlish Levinsohn, Be lgrade: Among  th e Serbs, Chic ago:Ivan  R. Dee,  19 94, page 238.
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јед нич кој про сла ви у Аси зи ју.  Мо ли мо Вас да нам учи ни те услу гу и при ми те 
на шу де ле га ци ју што је пре мо гу ће, без об зи ра на ва шу огром ну ко ли чи ну 
ра да и свих ва ших ве ли ких по те шко ћа.

Овој де ле га ци ји ће би ти на ре ђе но да са ра ђу је са оним ор га ни за ци ја ма 
ко је сте ви од ре ди ли за при пре му на шег са стан ка са Ва шом Све то шћу. Ако 
се Го спод сми лу је, и са ста нак се одр жи у не та ко да ле кој бу дућ но сти, то ће 
би ти пр ви са ста нак из ме ђу па пе Рим ског и па три јар ха Срп ског.  Још јед ном 
за хва љу је мо Ва шој Све то сти на по зи ву, па жњи и љу ба ви ко ју сте нам ука за ли. 
Уве ра ва мо Вас да ће мо ми 9. и 10. ја ну а ра, то ком мо ли та ва у Аси зи ју, 'јед ним 
усти ма и ср цем' пру жи ти пред Пре сто на шег Го спо да и Спа си те ља, за јед но са 
Ва шом Све то шћу и свим би ску пи ма и вер ни ци ма Ва ше Све те Цр кве, на ше 
ис кре не мо ли тве за мир у чи та вом све ту и мир у Бо сни и Хер це го ви ни.”1052

За тим је из ја вио ка ко хри шћа ни и му сли ма ни има ју истог Бо га. А ње го ви 
епи ско пи, на ро чи то Ла врен ти је Ша бач ко-Ва љев ски на ста ви ли су да игра ју 
ис так ну те уло ге у Свет ском Са ве ту цр ка ва. Еку ме ни стич ке ак тив но сти Срп-
ске па три јар ши је не са мо да ни су пре ста ле, не го су се ин тен зи ви ра ле ка ко је 
крај ми ле ни ју ма би вао бли жи…

Швај цар ски пра во слав ни ана ли ти чар Жан-Фран соа Ма је пи ше: „Цр ква 
је на се бе пре у зе ла уло гу за штит ни це 'срп ства' и чу ва нај жи вљу свест о тој 
ми си ји. Та ко, она је увек за у зи ма ла бес ком про ми сну по зи ци ју у од но су на 
пи та ње Ко со ва и енер гич но шти ти ње го во оста ја ње у са ста ву Ср би је. Што се 
ти че Ср ба у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни, по што су звер ства по чи ње на 
про тив њих то ком Дру гог Свет ског ра та у обла сти ма ко је су се на ла зи ла под 
кон тро лом Хр ва та пред ста вља ла ујед но и ан ти пра во слав не опе ра ци је, Цр ква 
ни је скри ва ла сво је раз у ме ва ње за њи хо ве про бле ме и сим па ти је пре ма њи-
хо вим те жња ма. Не ки срп ски пра во слав ни кру го ви мо гли су јед но вре ме да 
ми сле ка ко су у Ми ло ше ви ћу на шли по ли ти ча ра ко ји де ли њи хо ва глав на 
по ли тич ка оче ки ва ња у том по гле ду, но Цр ква ни је окле ва ла да се дис тан ци ра 
ка да је про зре ла три ко ве ње го вог ре жи ма. Та ко се 1993. мо гло ви де ти ка ко 
ми ни стар ве ра у Бе о гра ду оп ту жу је Цр кву за уме ша ност у по ли ти ку, а не ке 
ар хи је ре је за же љу да 'на род окре ну про тив вла сти', на шта је па три јар ши ја 
од го во ри ла на зи ва ју ћи ми ни стра 'слу гом ко му ни стич ке иде о ло ги је'. Ма кар 
је дан део окру же ња пред сед ни ка Ми ло ше ви ћа на ста вио је са не го ва њем ан-
ти ре ли ги о зног на сле ђа ко му ни стич ког ре жи ма, по чев од са ме пред сед ни ко ве 
же не, Ми ре Мар ко вић (бив ше пред сед ни це 'Са ве за ко му ни ста – По кре та за 
Ју го сла ви ју', а по том 1995. осни ва ча но ве пар ти је, ЈУЛ-а, тј. 'Ју го сло вен ске 
удру же не ле ви це'), ко ја је жа ли ла због ути ца ја ре ли ги је у Ср би ји и сма тра-
1052 Russkaia Mysl' (Russian Th o ug ht ), January  22, 199 3 ( Р) .
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ла да се зе мља 'ду хов но већ вра ти ла у сред њи век'; чак ни те жња ре жи ма ка 
вра ћа њу срп ских на ци о нал них сим бо ла ни је спре чи ла пред сед ни ко ву же ну 
да кри ти ку је култ Све тог Са ве, ко ји је ве о ма ва жан у срп ској пра во слав ној 
тра ди ци ји. Же ле ћи да бу де га рант је дин ства свих Ср ба, Срп ска Цр ква је да ље 
по ја ча ла сво је про ти вље ње бе о град ском ре жи му ка да је овај по ку шао да се 
дис тан ци ра од бо сан ских Ср ба, ка ко би из деј ство вао уки да ње ем бар га ко ји је 
уве ла ме ђу на род на за јед ни ца. Ка да су Ср би бе жа ли из Кра ји не у ав гу сту 1995. 
срп ски цр кве ни ве ли ко до стој ни ци опет су об ја ви ли зва нич но са оп ште ње  у 
ко ме су оштро кри ти ко ва ли 'не спо соб ност' бе о град ског 'нео ко му ни стич ког' 
ре жи ма, ко ји је зе мљу до вео у 'пот пу ни ћор со как' и спре ча ва 'ду хов но, мо-
рал но и по ли тич ко оздра вље ње' срп ског на ро да”.1053

Ово ма ни фе сто ва ње не по слу шно сти ко му ни стич кој вла ди пред ста вља ло 
је по зи тив ну про ме ну у од но су на срп ско цр кве но „сер ги јан ство” у од но су 
пре ма ко му ни сти ма то ком прет ход них че тр де сет го ди на.1054 

Ко је по чи нио нај ве ћа звер ства у ра ту у Бо сни исто риј ско је пи та ње 
ко је не мо же би ти по ста вље но на овом ме сту. За сва ку тврд њу о зло чи ни ма 
са јед не стра не, по сто је про тив-тврд ње о зло чи ни ма са дру ге.1055 Јед но је си-
гур но. По сто ја ла је ве ли ка мр жња на свим стра на ма и, са хри шћан ске тач ке 
гле ди шта, ни јед на се стра на ни је по ка за ла у до бром све тлу.

Кра јем де ве де се тих от по че ли су ору жа ни су ко би из ме ђу ју го сло вен ске 
вој ске и ал бан ских те ро ри ста на Ко со ву.

Јеромонах Акакије ка же: „Ал бан ци су у де це ни ја ма по сле дру гог свет-
ског ра та, у вре ме ко му ни стич ке Ју го сла ви је вр ши ли 'ти хо' ет нич ко чи шће-

1053 J ean-Fra nçois Me yer , Religi on s et S écurité Inter nat ionale, Berne, Switzerland :  Offi   ce  Ce ntral d e  la 
D efens e, 1995,  p p. 24-25. 
1054 „П ор едећи  положа ј  Пр авосл ав не  Цркве  у Русији  и у Југослав ији то ко м  влада ви не  ком унизма , 
 може се  рећи да  ј е у п рви м годин ама усп ос та вљања б ез бож не власти у  Р усији  па тр ијарх Ти хон анат-
еми са о безбо жн ике и  с ве њих ов е сара дн ике,  а када  је  митр ополит Се рг ије изв ршио и здају с ло боде 
Цркве,  готово  одмах се  по јавио  снажан  по кр ет от пора, п од  вођ ством  већег  и најбољ ег  дела  епископата  
Р уске  Правосла вн е Ц ркве,  који је  к асније доби о име Ка та комб на или  Тихон овска Цр кв а.  Нажа лост, у 
 Српској  Право славној  Цркви н ије  се д огоди ло ни шта с ли чно.
С рп ск а Црква, к оја ни  и збл иза није  била та ко су ро во  прого њена од  стране  безбож ника к ао  Рус ка, 
ни је  изразил а  пр отес т прот ив  учешћа њ еног патријарха   Ге рмана  у екуме ни стичком по кре ту , у коме 
је  он  ча к зауз имао м есто ј едног а од п ред седни ка  ССЦ-а.  Јерархија  Ср пс ке Цр кве ни је нашла довољ но 
духовне  с наге,  као је ра рх иј а  Руск е Цркве,  д а  с е  уп усти  у ств ара ње јед ног  антик омунистичког и  анти-
ек ум енистичко г народн ог пок ре та ,  ма да је  у њој  би ло  п ој ед иних и ст ин ских  свет их  н ов омучени ка . 
Т ок ом педесе тогод ишње комун истич ке доминаци је у Ју гославији, у  иностр анству  се ни је  чу ло ни  за 
једа н  хра бар иступ не ко г  члана српс ке  јерарх иј е проти в безбожништва или екуменизма” (Tserkov nie 
Novost i, June -J uly, 1999, N 4  (80),  p . 4 ( Р). 
1055 Види, н а п ри мер, покуша ј да се  оп равда  масакр муслим ана  у Среб рен иц и као  ос вет а  за мас акр 
Срба  у ис том подручју „Сребреница. Неиспричана прича”, Карло Савић
                    http://www.pogledi.co.yu/english/srebrenica1.php.



574

ње Срп ског ста нов ни штва на Ко со ву и Метохији, уз пре ћут но одо бра ва ње 
Ти то вих ко му ни стич ких вла сти. Ка да су ко сов ско-метохијски Ал бан ци са да 
већ уз по др шку За па да от по че ли ору жа не те ро ри стич ке ак ци је и по ве ли бор-
бу за не за ви сност Ко со ва, бе о град ска власт на че лу са Ми ло ше ви ћем би ла 
је при ну ђе на да ову по бу ну угу ши оружаном си лом. Оправ да ност ула ска 
вој ске у су ко бе са ал бан ским се па ра ти сти ма-те ро ри сти ма ко ји су, на рав но, 
би ли број ча но и вој но сла би ји, те шко да се мо же оспо ри ти. Но, Ср би ни су 
би ли спрем ни ни вер ски ни по ли тич ки да аде кват но ре ше про блем Ко со ва 
и Метохије, пре све га за то што је на њи хо вом че лу био ате и ста Сло бо дан 
Ми ло ше вић, мо рал но ста ње на кон 50 го ди на ко му ни зма би ло је да ле ко ис-
под сва ког ни воа, док је Срп ска цр ква, као што ви ди мо, кра јем де ве де се тих 
от по че ла фа зу нај ек стрем ни јег и не при кри ве ног еку ме ни зма.”1056

У мар ту 1999. бор бе ни ави о ни НА ТО-а напали су Ср би ју и Црну Гору 
са оп рав дањем да тиме „за у стављају нај но ви ји та лас ет нич ког чи шће ња ко ји 
ору жане снаге спро во де про тив Ал ба на ца на Ко со ву”.

Два де сет тре ћег мар та 1999. Си нод СПЦ из дао је сле де ћу из ја ву: „У име 
Бо жи је, ми зах те ва мо и пре кли ње мо да сви кон флик ти на Ко со ву и Ме то хи ји 
од мах пре ста ну, и да се про бле ми ре ша ва ју ис кљу чи во мир ним и по ли тич-
ким сред стви ма. Пут не на си ља и са рад ње је је ди ни Бо гом бла го сло ве ни пут, 
у скла ду са људ ским и бо жан ским мо рал ним за ко ном и ис ку ством. Ду бо ко 
за бри ну ти за угро же ну срп ску ко лев ку Ко со во и Ме то хи ју и за све оне ко ји 
та мо жи ве, а на ро чи то због стра шних прет њи свет ских ору жа них сна га да 
ће бом бар до ва ти на шу до мо ви ну, ми под се ћа мо од го вор не ли де ре ме ђу на-
род них ор га ни за ци ја да зло на Ко со ву или би ло где дру где не мо же да се 
ис ко ре ни још ве ћим и не мо рал ни јим злом: бом бар до ва њем ма лог али ча сног 
европ ског на ро да. Не мо же мо да ве ру је мо да су ме ђу на род не ор га ни за ци је 
по ста ле та ко не спо соб не да из на ђу пу те ве за пре го во ре и људ ски до го вор, 
па мо ра ју да се по слу же мрач ним сред стви ма, по ни жа ва ју ћим за људ ску и 
на ци о нал ну част, где се упо тре бља ва ве ли ко на си ље ка ко би се спре чи ло ма ње 
зло и на си ље…”.1057 При мет но је да су ак ци је ју го сло вен ске вој ске на Ко со ву 
у овој из ја ви на зва не „злом”.1058 

1056 Јеромона х Акакије, лична  ко муникац ија, манастир С в. Тројице, Авала, Србија, јун 2006.
1057 Енглески пр ево д у: Th  e  Sh ep herd,  vol. XIX, N  8, April,  1999,  p p.  18-19.
1058  Про српски коментатор и тврде д а је За пад би о ж ртва ант исрпске  п ро паганде.  Аут ор ове  књ-
иг е  је пр атио мн ог е програме о  ра товим а у Југославији на  британ ск ој те ле виз ији ток ом п рот еклих 
ос ам  г од ина. На  њим а није  би ло  уочљив е ант ис рпс ке  пристр ас ности. Пр ик аз ивани  су дета љни и  
г енерално та чн и документарни  фи лмови  о  страдањ има Срб а од рук у Хр ва та 19 41 .  године, као  и  о зна-
чају К осова и Метохије за  Србе. Српски  п ре дставниц и позив ан и  су да изн есу сво ју тач ку глед иш та у 
свим  дебатам а о  српс ки м рат овима. С  д руге стра не , рус ка стани ца  НТ В била је  из гледа  јед ини медиј  
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Два де сет де ве тог но вем бра 1999. па три јарх је учи нио ко рак на траг пре ма 
ко му ни стич кој про шло сти, ка да је узео уче шћа у про сла ви ко ју су ор га ни зо-
ва ли ко му ни сти по во дом да на осни ва ња Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу-
бли ке Ју го сла ви је 1945. го ди не. Ње га је оштро кри ти ко вао епи скоп Ар те ми је, 
ко ји је тај дан на звао „пра зни ком уни ште ња мо нар хи је срп ског на ро да”, и 
по звао на „об но ву мо нар хи је у Ср би ји и вра ћа ње Ку ћи Ка ра ђор ђе ви ћа ње-
них за кон ских пра ва, ко јих су ли ше ни од лу ком без бо жних ко му ни стич ких 
вла сти”.1059 Ка да је Ми ло ше ви ћев ре жим по чео да па да у ле то 2000. го ди не, 
па три јарх се по но во вра тио на ан ти ко му ни стич ко ста но ви ште – али та да је 
већ по ста ло ја сно да се срп ски па три јарх не раз ли ку је од свог са ве зни ка, мо-
сков ског па три јар ха, у то ме што увек сле ди до ми нант на по ли тич ка стру ја ња 
у сво јој зе мљи, што и је сте су шти на сер ги јан ства…

Као што смо ви де ли, сре ди ном де ве де се тих у Ср би ји је по сто ја ла ре ак-
ци ја про тив еку ме ни зма. Али па три јарх Па вле не са мо да ни је уче ство вао у 
то ме, не го је апе ле ко је су пот пи са ле хи ља де мо на ха и вер ни ка пот пу но иг но-
ри сао. Ан ти-еку ме ни стич ки по крет ни је дао ни ка кве кон крет не ре зул та те, а 
срп ски је рар си до да на шњег да на на ста вља ју да се мо ле са је ре ти ци ма, на ро-
чи то са ка то ли ци ма.1060 Та ко је 2000. За гре бач ки ка то лич ки над би скуп Јо сип 
Бо за нић, слу жио ми су у се вер ној Ср би ји, у пред гра ђу Но вог Са да, на ко јој је 
при су ство вао по ме сни пра во слав ни епи скоп, а то ком Ка то лич ко-пра во слав не 
кон фе рен ци је епи ско па ко ја је одр жа на на по зив Срп ске Пра во слав не Цр кве 
у Бе о гра ду су одр жа ва не за јед нич ке мо ли тве не слу жбе.1061

У то вре ме Ша бач ко-ва љев ски епи скоп је за јед но са сво јих ско ро 40 све-
ште ни ка по се тио па пу у Ва ти ка ну, где су, уз ра зна за јед нич ка са слу жи ва ња 
са ка то ли ци ма и раз ме њи ва ње нај то пли јих еку ме ни стич ких ком пли ме на та, 
на кра ју сви при шли и узе ли бла го слов од па пе ко ји их је да ри вао ке си ца ма 
са злат ни ци ма.1062

у  Србиј и или Русији ко ји је и з вештава о о „етничко м чишћењу ” на Косову  (Anna B lundy, „Russian 
Viewers fi nally see  case for  Nato”, Th e T imes (Lon don),  Apr il  7, 19 9 9, p.  2. ).
1059 „Episk op  ofi tsi al'noj serbskoj ts er kvi oblichaet svoego patriark ha”, Ver tog rad -Inform,  N  1 ( 58 ), 
January , 2000, p. 1 3 (Р ).
1060 „ Se rbskaya Pat riarkhiya i Kat olicheska ya  Tserko v': 'V Sovmestnoj Molitve… My Stali Yeshcho Blizhe'”, 
Vertograd -In form,  NN  7- 8 (64-65 ),  Ju ly -Au gust, 2 000, pp. 18- 19 ( Р).
1061  „S erbskaia Pa triarkhia i Kat olicheska ia Tse rko v':  ' V Sovme st noj  Moli tve… My St ali  Ye shcho  Bl izhe'” 
(Ср пск а  патријарши ја и Кат ол ичка Цр ква: 'у заједничкој молитви… Ми постајемо још ближи), 
Vertograd-Inform, №№ 7-8 (64-65), Ju ly -August, 2000, pp. 18-19  (Р ); Ch urch N ews, vol.  23 ,  № 7 ( 89), October , 
200 0,  pp. 5 -6 .
1062 Пос тоји ви де о-зап ис  тих д ога ђаја ког а је за  св ој е потр еб е начи нила с ам а  епархија  Шабач ко -
Ваљевс ка и који се ненадано п ро ширио  међу  верни ци ма .
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Тврд ња да Срп ска цр ква под но си му че ни штво због Пра во слав не ве ре 
од ру ку без бо жних ри мо ка то ли ка и му сли ма на, те шко је ускла ди ва са еку ме-
ни стич ком из да јом исте те ве ре пред истим тим не при ја те љи ма! Сли ко вит 
при мер то га је из ба ци ва ње 700.000 Срп ских Но во му че ни ка по стра да лих 
од ри мо ка то лич ких Хр ва та у Дру гом свет ском ра ту из цр кве ног ка лен да ра 
по чев од 2001. го ди не.1063

Ми се са да мо ра мо на да ти да ће Ср би – и не са мо Ср би, не го сви тра ди-
ци о нал но пра во слав ни на ро ди ко ји су још пот чи ње ни от пад нич ким је рар-
хи ја ма и то та ли тар ним вла да ма – уви де ти сво је гре шке и су прот ста ви ти се 
је ре тич ком За па ду и Исла му на пр вом ме сту ду хов но, а тек он да фи зич ки, 
„ако тре ба”, не уз вра ћа ју ћи зло за зло, не го ис по ве да ју ћи и на ре чи ма и на 
де лу пра во слав ну хри шћан ску исти ну и љу бав.   

Они ко ји по др жа ва ју Срп ску Пра во слав ну Цр кву че сто ис ти чу љу де као 
што је ар хи ман дрит Ју стин По по вић, као да та кви љу ди оправ да ва ју ње но 
са да шње ста ње. Овај ар гу мент пот пу но пре ви ђа ве о ма ва жну чи ње ни цу да је 
отац Ју стин нај о штри јим из ра зи ма раз об ли чио от пад ни штво Срп ске цр кве1064 
1063 М онах Та ди ја, „Куд а и де СПЦ?” 
1064 Е во, пр им ера  ради, само н еколи ко  таквих и зја ва  о. Јус тин а:  „Диктат ур а безбожниш тва је до 
сад а  би рала  два п ат риј ар ха (Викенти ја  и Гер м ана)…” (Истина о СПЦ у ком унистич ко ј  Ју гослави ји,  
м ан. Ће ли је, Београд 1 990, стр.  23), „И  Ц рква,  архије реји, свештен иц и,  монаси,  све т о пошл о з а ситни м 
бриг ам а о вога св ета, с ве то  нап устило  главн у бр игу Х ристову  – Црква на пустил а  главну  бригу  Хри-
ст ову!…Данас  не сретни  С рб и, скор о сви, мно ге  владик е,  мн оги свеш теници , па и  мо наси, одба цили 
 гл авни циљ  Христ овог Ј еванђеља :  Ис кање Ц арства Бо жијег и  Правд е Божиј е  у овоме свету.  Ј уре да  за-
довољ е сласти  и в ласти овога света” (Б еседа  из 196 5. год ине, С абрана  дела  оца Ј устина , 2 ,17-18); „О ни  
који њега (св ет ог Са ву ) данас го не, к ако мо гу  смат ра ти  да с у  велики, да иду  стопам а његовим, да  воде  
Ц ркву ње гов у путе ви ма  његовим ?  Не. За светим  Сав ом се  иде само вршећи  е ванђе лске зап овес ти” (Б е-
сед а из 19 65 , Сабран а д ела ,  1,132); „Хајдемо д аље  по  н есрећном Београду… ха јдемо д о Патри јарши је. 
Гле, и пред П ат ријаршијом кр ст , гле и  на к рсту р аспет  С вети Сав а! Шта је  то?  От ку да то? О д  раскола!  
Свети  Сав а распет  јауче и плаче пр ед Патриј аршијом  и  вапије са крст а:  Госпо де, опрости им  јер не  
з нају ш та  раде!”  (Бесе да из  1966,  С абран а  дела, 1, 13 7); „Де сет годи на  звани чн а  Српска Црква није 
и здала параст ос  Н ајвећ ем  Српско м Влад ици ( Ни ко лају)! Ш та  је то? …Који  смо  то м ученици Господе, 
 када  св оје и здајемо? ” ( Бесед а из 1 966, Саб ра на  дела , 1,4 47);  „С вету  Србију  руше…  и црк ве ни људи,  
љ уди у мантијам а.  Да, С вету Србију данас руше  м ноге мант ије!” ( Беседа из 19 67,  С абрана д ел а, 1 ,145);  
 „Шт а се десило са Срп ском зем љом, са п ре стони цом, прав ославн им  Беог радом? Ко  то им а право да 
хули на Светога  Са ву,  да го ни Светога Саву  из  Ср пске з емље? К о,  ко, к о? Где с у Пат ријарси  српс ки, 
…где  су свештеници  српск и, монаси ср пс ки? С ваки нека распне себ е за Хри ста, по  сто пут а себ е, а 
не  С ве тога С аву” (и сто, 147 ); „Када  је бил о у С рпском р од у  такви х и здајиц а  Христа, када је б ило у 
Срп ск ом роду таквих  пр одава ца црквене слободе…  као што је  дана с? ” (Беседа из  1972, С аб ра на дел а,  
1,4 64). От ац  Јустин је  с ме ло  говори о и о с тр ашн им  прого нима пра вославних хри шћ ан а по д кому ни-
сти ма , како у Ју го славиј и  (види: Истина  о СПЦ у к омунис тич кој Ју го сл авији ,  ман. Ће ли ј е, Бео гра д 
1990 ), та ко и у дру гим зем љама, пог отово  Русији : „ Милион и х риш ћана  ум иру дан ас  за Х ри ста .  Тамо 
г де го не  Ц ркву  Христов у, непре кид но хиљад е и  хиља де исповедник а у миру гово рећ и себи:  Христос  
Воскрес е!” (С аб рана  дела , 2,80).  Мишљ ењ е  оца  Јусти на  о с та њу у  коме се д анас  налаз е  Москов ск а 
и Конс та нтиноп ољс ка патр ијар шија  мо гу да  ил уструј у  следећ и  ставов и  из њ егове  „Молебне пред-
ст авке поводом  сазива 'Ве ликог с абора  Пр авославн е Цркве'”.  Ов ај докуме нт  о тац  Јусти н је упутио 
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и да је, као што смо ви де ли, прак тич но пре ки нуо лич но оп ште ње са срп ским 
па три јар хом Гер ма ном, иако цр кве но оп ште ње ни ка да ни је пре ки дао.1065

Од Дру гог Свет ског ра та, па све до сре ди не де ве де се тих, у Ср би ји ни је 
по сто ја ла ја сна свест о све то о тач ком при сту пу су прот ста вља њу је ре си, ка ква 
је ина че по сто ја ла у Ру си ји, Грч кој, Ру му ни ји...

На Све тој го ри је 1995. го ди не ме ђу мо на си ма свих на ци о нал но сти до шло 
до ве ли ке уз бу не услед ра сту ћег еку ме ни зма го то во свих по ме сних цр ка ва, 
на че лу са Ца ри град ском па три јар ши јом. На ја вљен је од ла зак но во и за бра-
ног Ца ри град ског па три јар ха Вар то ло ме ја у Рим, где је тре ба ло да уче ству је 
на ми си Рим ског па пе. Та ин фор ма ци ја је још ви ше уси ја ла иона ко на пе ту 
си ту а ци ју на Све тој го ри. Мно ги мо на си, па чак и чи та ви ма на сти ри, на ја-
вљи ва ли су да ће пре ки ну ти оп ште ње са па три јар хом уко ли ко оде у Рим и 
узме уче шћа у пап ској ми си. Па три јарх Вар то ло меј је сво ју пр ву, зва нич ну, 
на ја вље ну по се ту Ри му упр кос мно штву прет њи не сме та но оба вио, а ви део 
сни мак ње го вог уче ство ва ња у ми си, об и шао је чи тав свет. До не дав ни про-
те сти све то го ра ца од је дан пут су се ути ша ли и пре тво ри ли у оправ да ва ње: 
'Ни су се за јед но при че сти ли'. Тро ји ца мо на ха Ср ба, оци Данило, Серафим 
и Акакије, ре ши ли су да ипак ис тра ју у сво јој од лу ци. Оти шли су у Ес фиг-
мен - је ди ни ма на стир ко ји је још од ра ни је из истих раз ло га, на ка нон ским 
осно ва ма, пре ки нуо оп ште ње са Ца ри град ским па три јар хом - и та мо су од 
стра не бла же но по чив шег игу ма на Јеф ти ми ја кроз јав но по ка ја ње због пре-

С ветом С иноду  7.  мај а  1977. год ине,  за Архиј ерејск и  Сабор СПЦ: „ …Ко га упра во  'ре презенту ју', и 
к оју Цр кву  и народ  Б ожиј и у ов ом  мом ен ту предста вљају и је дни и дру ги  (Моковск а  и Ца риград ска  
п атрија ршија)? ” –  пита от ац Јустин  и н аст авља: „Ц ар иградс ка  јерархиј а… к ога пр едста вљ а и  кога 
ћ е п ред ст ављати на  б уд ућем Са бору?… У пос лед ње врем е Ц ар иг радска патриј аршија  ј е п роизвела 
 огр оман бро ј еписко па и м итр ополита, све у гл авном т ит ула рних и  фи ктивних.  В аљда с е  врши пр-
ип рема  да  се на  б удућем 'В ас ељ енск ом са бо ру ' бро јн ошћу  титул а о без бе ди већина  гласов а за н ео-
папист ич ке  а мбици је Ц аригра дск е п ат ријаршије…  С  друге с тра не,  садаш ње деле га циј е Мос ко вске 
 патриј аршије д а ли з аиста  пред ста вљају  св е ту и  му че ничку в ел ику  Р уску Цр кву и  њене, само Бо гу  
п оз нате,  ми лио не муче ник а  и исповедника?  Према ономе што те  'деле га ц ије' из ја вљ уј у  и засту пају 
ка д год из ађу п ред све т,  оне  нису  носиоци и из раж аваоци ис тинског духа и  став а  Руске  П раво славне 
Ц ркве …” Ота ц Ј уст ин а је см атрао да  се  п редставн ици  Ц ар иградск е  и Мос ковск е п атр ијаршије „б итно 
н е раз ли кују у  п роблемати ци и  тем ама које  п оста вљају  као предмет  рада б уд уће г Сабор а” . „Вечн а 
саборнос т П равославне  Ц рк ве и  свих њ ен их Вас ељ ен ск их Са бор а – пи ше он – састој и се  у свео б ух-
ватн ој личн ос ти Б ог оч ове ка Го спода Хрис та . Из те ц ентралн е, свео бу хватне, пр авославно саборне 
теме и с тв арно сти… и  д анас  треба и ст уп ати  пред зе мљ ом  и небом,  а не са  сх оласт ич ко-п ротестантс-
ких  хумани сти чких ( по зи ција), са  к ој их  иступа ју Цариградски и ли Москов ски  црквени  'д елегати ' и  
'дел ег аци је', који  се у овом  гор ко м и кри ти чном  исто ријском м оменту  појављу ју  као ' во ђи  и предс т-
авници' Православне Цркве у св ету” (С едам сту бова Премудрос ти ,  Беогр ад , 1998 ,  ст р. 302-30 4) .  Ри-
мск ог па пу о. Јус тин  је без  у стезања  називао ј ере тиком , а римокатоличку цркву – „лат инско м ј ереси” 
( ви ди  нпр: С абрана  дела ,  1, 451)…  (П рим. р ед .)
1065 Мада  по стоје и другачије тврдње,  ко је пот ич у из к ругова у чен ика  о ца Јустина, д а је о н пре д  
смрт  по тпуно пр ек ину о везе са  па тријар ши јо м.
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би ва ња у еку ме ни стич кој цр кви би ли при мље ни у цр кве но оп ште ње. Уско ро 
по сле то га по ста ли су све сни да у Ср би ји ни су би ли кр ште ни пра вил но, не го 
об ли ва њем, па их је исти игу ман Јеф ти ми је по во дом тог про бле ма упу тио 
у Ати ну, пр во је рар ху Цр кве ИПХ Грч ке, ар хи е пи ско пу Хри зо сто му (Кју си-
су). Ка да су про блем из не ли пред са мог ар хи е пи ско па, он је за тра жио да му 
до не су Крм чи ју, па је из ње про чи тао 50. ка нон све тих Апо сто ла и де ло ве 
ње го вог ту ма че ња од стра не све тог Ни ко ди ма Аги о ри та, ко ји го во ре о то ме 
да кр ште ње ко је ни је учи ње но тро крат ним по гру же њем у во ду, у ства ри ни је 
кр ште ње, и да они ко ји су кр ште ни дру га чи је (тј. об ли ва њем или пр ска њем) 
уства ри ни су ни кр ште ни. На кон то га за кло пио је Књи гу Пра ви ла Пра во слав-
не Цр кве и ре као: 'Де цо, ми ни смо по зва ни да ту ма чи мо ова пра ви ла, не го 
да их ис пу ња ва мо. Ви ни сте кр ште ни и тре ба да се кр сти те!' Та ко је све тим 
Кр ште њем три срп ска мо на ха-све то гор ца, ру ком Ми тро по ли та ко ринт ског 
Ка ли ни ка, ис пи са на пр ва стра ни ца срп ског Истин ског Пра во сла вља. Го ди не 
1996. је дан од ове тро ји це мо на ха, отац Ака ки је, пре шао је да жи ви у Ср би ју, 
где је на Фру шкој Го ри осно вао пр ву истин ски пра во слав ну мо на шку оби тељ. 
Ње му се убр зо при дру жи ла не ко ли ци на вер них хри шћа на ко ји су пи сме но 
тра жи ли од Све тог Си но да Цр кве ИПХ Грч ке ру ко по ло же ње оца Ака ки ја у 
чин је ро мо на ха, што се и до го ди ло 1997. го ди не.

По сле то га осно ва но је још не ко ли ко па ро хи ја ши ром Ср би је, као и још 
је дан ма на стир, на Ава ли по крај Бе о гра да. Услед ши ре ња па стве, за у зи ма-
њем оца Ака ки ја би ва ру ко по ло же но још не ко ли ко све ште но слу жи те ља. Уз 
по моћ ча со пи са „Рев ни тељ”, не ко ли ко књи га, као и пре да ва ња одр жа ва них 
по Бе о гра ду и дру гим гра до ви ма, све ви ше љу ди са зна је исти ну о от пад ни-
штву зва нич не цр кве и бор би истин ски пра во слав них. Го ди не 2003. це ло 
се трин ство ма на сти ра Стје ник на пла ни ни Је ли ци, пред во ђе но мо на хи њом 
Ефро си ни јом, пре ла зи у ре до ве Истин ски Пра во слав ни Хри шћа на Ср би је и 
би ва на нај бру тал ни ји на чин из ба че но из свог ма на сти ра.1066 По сле две го ди не 

1066 Ево  ј едног  де ла  в еома потресног  сведо ча нс тва С тјени чких монах ињ а о њи хо вом избацивању   
„ ...Тек по сл е некол ико са ти  до ша о  је  владик а Х ри зостом. Док  ј е  излаз ио и з  возила о кр уже н тело хр-
анитељима , свештен иц и су г а дочекал и  постројени  у бољшевичком м аниру, уз  песму  и звоњав у  зв-
она. П о излас ку  из храма, док ј е  са жез ло м  у руци  с тај ао  н а узвишеном  месту, затражио  је  да му  дов ед у 
игуманију, и нсистир ај ући да м у н ико осим  њ е не прила зи . Свеш тен ици  су је на си лу одвоји ли од 
се стара и  привели код  вла дике, на пр авивш и око  ње живи  зи д т ако  да ни ко  не м оже да се п риближ и.  
О круже на њима,  ма ти је и споведнички  стај ал а  сама,  као ја гње при ве де но вуку на з акл ање. Е пископ 
 је  вид но уз немирен пит ао мат и Е фр оси нију д а л и признаје Ср пску Право сла вну Цркву.  На   оп ште 
запрепашћење при сутни х о на је р екла да  пр изнај е.  Н а  друго  пит ање – д а л и ће јој  бити послушна,  ма-
ти је  такођ е  од говорила   п ос лушно. З ав ла дао је та јац . У то м трену тк у ма ти иг уманија је наставила  да  
и сповед а д а признаје Српску  Пра восла вн у Цркв у  и  да ј ој је  у потп уности посл ушна,  али  да не  пр изнаје 
 њих ову  екуменистичку  Српску  ц ркву  и да  њим а нећ е  бити п ослушн а, закљ уч ивши  да с у Истински 
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про ве де не у при ват ној ку ћи јед ног вер ног хри шћа ни на, три на е сто чла но мо-
на шко се стрин ство се се ли у ди вљи не Ку чај ских пла ни на, где уз ве ли ки труд 
и оме та ње од стра не вла сти, ко је је под сти цао епи скоп зва нич не цр кве, успе-
ва ју да за поч ну из град њу пр вог жен ског истин ски пра во слав ног ма на сти ра. 
Зва нич на Срп ска цр ква је тек на кон пре ла ска ма на сти ра Стје ник озбиљ ни је 
схва ти ла по ја ву Истин ски Пра во слав них на те ри то ри ји Ср би је, па је ме диј-
ском кам па њом, као и уз по моћ др жав них вла сти, у мно го ме оте жа ла до та да 
ре ла тив но спо ко јан жи вот Истин ски Пра во слав них Хри шћа на Ср би је. До 
по чет ка 2005. го ди не Истин ски Пра во слав на Срп ска Цр ква има ла је већ три 
ма на сти ра, три па ро хи је и пре ко три сто ти не вер ни ка.1067

Сер ги јан ско осва ја ње Је ру са ли ма
Го ди не 1997. Мо сков ска па три јар ши је је de fac to пре у зе ла кон тро лу над 

ма на сти ри ма и имо ви ном Ру ске За гра нич не Цр кве у Све тој Зе мљи. При ча 
је по че ла ка да је па три јарх Алек си је об ја вио сво ју же љу да по се ти ма на сти-
ре РПЦЗ и да слу жи на гро бу ар хи ман дри та Ан то ни на, по зна тог гра ди те ља 
хра мо ва Ру ске Цр кве у Све тој Зе мљи у де вет на е стом ве ку. До пу сти ти му да 
то учи ни, зна чи ло би на ру ша ва ње ука за Си но да РПЦЗ из апри ла 1994, по 
ко јем је „кли ру Мо сков ске па три јар ши је ни је до зво ље но да вр ши би ло ко ју 

Прав осл авни Х ри шћани Ср бије пр ав а Ср пска П ра в ос лав на Црк ва , и  да је п ос лу шна  је дино и стинск и 
Право сл авном арх ие пископу Х ризос то му – ста р ок але ндарц у.  Одмах пото м владика ј е  киптећи о д 
 гнев а пови као: „Заузима ј те манастир !” У р ок у  од 10  мин ута  цео ман ас тирски к онак био је за узе т од 
 ст ране влад икиних  по сл ушник а – мирј ана  и  кли ра. Од т ог трену тк а келије  и оста ле прост орије  биле 
су  неприступачне  за сестре,  ко јима су  та мо ост але  осно вн е личне  ст вари. Све с у  у ј еда н глас  п очеле  да  
п евају  „Господ и  помилуј” , рад осно се у  испов едничк ом зан ос у  осењују ћи к рсним з намењем. Жич ки  
ђакон  ј е тада п ришао ма ти  и гу манији и сестр ам а и рек ао им да напу сте м анасти р.  Мати  је  одговори ла  
да то  н е  до лази у  об зир док не вид е неки  з ва ничан документ о њиховом избаци ва њу. Владика је на  
то  бесн о  одговор ио  да ј е о н и с уд  и вла ст  и д окумент . В ећ  је у в аз духу виси ло о творен о физичко  на-
сиље  раз гневље ни х све шт ен ика и цив ила над  сестрам а,  када се  у њ ихову  од брану  умешал а полиција 
 и а двока т, инач е  пр едседник  Адвокатс ке  коморе Чачка,  кога  ј е ј е позвала ма ти Еф росини ја . Адвока т 
је  за тражио да  се  прогон обус та ви  док  не буд е д онет не как ав  п равни д оку мент.  Ус ледило  је  ј ош  неко-
ли ко  сати психич ко г  ма лтретир ања, в ер бал ног н асиља и пони жа ва ња монах ињ а, све у и шчекива њу 
правно г  докумен та кој и  су  они одл уч или  д а сачин е без и какво г  су да или  в аљане правн е  процеду ре .
 У  ме ђувре мену,  ли чне  ствари м он ахиња у мотане су  у  чарша фе  и  поизбацива не  изван манасти рског 
 дворишт а. Сестр е  су молиле гонитеље да  им доп ус те да узм у  не ке  личне  ствари и з  ке лија,  као што 
ј е  на  пример п ум пи ца за аст матич аре , која је неопходна  јед но ј  од монахињ а.  Уз по нижења и ув реде 
 пу стили  с у их д а у ђу ,  надгле да јући  шт а  узимај у.  Сест р е с у  своје кели је зат ек ле  испретуране,  ладице 
повађ ене, орма не поо тва ране,  а ст вари раз ба цане  на  св е стране.  У то  в ре ме су  стигли м еш тани к ој и 
 живе у  ок ол ини манас ти ра,  углед ни домаћини ко ји  су  п лакали глед ају ћи ижи вљ ава ње 20 0 поб еснелих  
љ уди  над о сам ис по ведни ца”  ( Из зван ичног са оп штења  С естрин ст ва ман ас ти ра Све то г  Јо вана Крс ти-
тељ а СТЈЕ НИ К,  планина Је ли ца, пово до м бе законог  и зб ацивања из манастира. 
1067 Јеросхимон ах Ак ак иј е, лич на  ко муникац ија, Ср би ја,  јун 2006.
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вр сту бо го слу же ња (тј. да ста вља епи тра хиљ, вр ши ли ти је или мо ли тве не 
слу жбе, итд.) на те ри то ри ји на ших ма на сти ра”. Чак шта ви ше, би ло је очи-
глед но да па три јар хо ве на ме ре ни су ми ро љу би ве или вер ске, с об зи ром на 
то да је уочи по се те на ја вио ка ко иде у Све ту За мљу да се до че па имо ви не 
РПЦЗ! Без об зи ра на то, Ар хи је реј ски Си нод је на свом за се да њу 13. ма ја у 
Њу јор ку од ре дио да пр во је рар ху мо дер не МП тре ба да бу де до зво ље но да 
уђе у све та ме ста под ју рис дик ци јом РПЦЗ и да се пре ма ње му тре ба од но си-
ти „са ча шћу и по што ва њем”. Ме ђу тим, пред вод ни ци РПЦЗ у Све тој Зе мљи 
– епи скоп Вар на ва Кан ски, ар хи ман дрит Вар то ло меј и игу ма ни ја Ју ли ја на из 
Је ле он ског ма на сти ра – од лу чи ли су да оста ну вер ни још не у ки ну том ука зу 
из 19. апри ла 1994, и да од би ју при ма ње КГБ па три јар ха и ње го ве прат ње. 
Си нод РПЦЗ их је због то га ка знио, про те рав ши их из Све те Зе мље. По том 
се 13. ју ла ми тро по лит Ви та ли је, под те шким при ти ском ар хи е пи ско па 
Мар ка, из ви нио и па три јар ху Ди о до ру Је ру са лим ском и па ле стин ском во ђи 
Ја се ру Ара фа ту (аген ту МГБ ко ји се шко ло вао у Мо скви)1068, но, па три јарх 
Алек сеј је по том при бе гао на си љу: по мо ћу Па ле сти на ца на си лу је пре у зео 
Хе врон ски ма на стир, у опе ра ци ји ко ја је под се ћа ла на слич не ко је је пред у-
зео уз по моћ тру па ОМОН про тив па ро хи ја РПЦЗ у Вла ди во сто ку, Рја за ну 
и дру гим ме сти ма. Игу ма ни ја Ју ли ја на је би ла из ло же на пре тре су. Њој је ово 
би ло дру го на сил но про те ри ва ње из ма на сти ра у Све тој Зе мљи од стра не МП 
(пр ви пут је про те ра на 1948). Ко нач но, 29. ју ла 1997, на 70. го ди шњи цу Де-
кла ра ци је ми тро по ли та Сер ги ја, Си нод РПЦЗ је про те рао епи ско па Вар на ву 
Кан ског, ар хи ман дри та Вар то ло ме ја и игу ма ни ју Ју ли ја ну из Све те Зе мље.1069  
Тог тре нут ка, да кле, тре ба сма тра ти да су се по след њи оста ци Истин ског 
Пра во сла вља у зе мљи Бо го чо ве ко ве Смр ти и Вас кр се ња пре да ли не све тој 
али јан си „свет ског пра во сла вља”, исла ма и ко му ни зма. Чак је и не ма при ро да 
ту го ва ла. Авра а мов Храст у Хе вро ну осу шио се го ди ну да на на кон ње го вог 
пре у зи ма ња од стра не МП...

Ка сни је се ис по ста ви ло, као што су хе врон ске но ви не El Ma scob biyeh 
из ве сти ле, да је од фе бру а ра 1997, ма на стир био тај но пре нет на МП, пре ко 
гла ве ру ске цр кве не ми си је МП у Је ру са ли му, Ва си ли ја Ва сње ва...1070

Кри ти ча ри игу ма ни је Ју ли ја не су ука зи ва ли на чи ње ни цу да је при ступ 
све тим ме сти ма обез бе ђен по за ко ну свим по кло ни ци ма. У ства ри, док је 
Авра мов Храст, сме штен на зе мљи шту Хе врон ског ма на сти ра, био све то ме-

1068 Види материјале у  R ussk oe  Pravoslavie (Руско Православље), № 3 (7), 1997 (Р ).
1069 Pr av o slavnaia R us ', № 16 (15 89) , August  15/ 28, 1997  (Р). 
1070  Abbess J ulian a,  у :  „Parol es d'un  d etraqu e et  re po nse de Mere Juliana” (”Речи поремећене особе и 
одговор мати Јулијане”),             orthodox-tradition@yahoogroups.com, June 2 2, 2004 .
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сто, Је ле он ски и Гет ски ман ски ма на стир  би ли су сме ште ни у бли зи ни ме ста 
Ваз не се ња Го спод њег, Стра да ња у Вр ту и Ју ди не из да је, али не на са мим тим 
ме сти ма. Ме ђу тим, ако прет по ста ви мо да су ма на сти ри би ли сме ште ни на 
све тим ме сти ма, раз мо три мо сна гу овог ар гу мен та.

Про то је реј Ве ни ја мин Жу ков је пи сао: „Та кав за кон по сто ји у Изра е лу. 
Али ни ко не мо же тач но да ка же да је та кав за кон та ко ђе на сна зи на те ри то-
ри ји Па ле стин ске Ауто но ми је. Чак и ако је сте, с об зи ром на по себ ну вој ну 
си ту а ци ју (што се ти че Хе вро на, кон фликт из ме ђу Па ле сти на ца и Је вре ја 
до вео је, у по след ња два ме се ца, до де се ти на мр твих и сто ти не ра ње них), мо-
же се ре ћи да функ ци о ни са ње (је вреј ских) за ко на ни је нор ма у Па ле стин ској 
Ауто но ми ји. Нај бо љи до каз за то је чи ње ни ца да та мо по сто је раз ли ке из ме-
ђу раз ли чи тих па ле стин ских ни воа вла сти у по гле ду про це не за ко ни то сти 
ак ци ја па ле стин ске по ли ци је у Хе вро ну...

Но, ако та кав за кон и по сто ји у Па ле стин ској Ауто но ми ји, он да у Хе вро ну, 
у да том слу ча ју, он по ста је при лич но не при мен љив за нас. Ара фат сма тра да 
смо ми оку пи ра ли те ри то ри ју не за ко ни то. Ка ко мо же мо да по сту па мо у са гла-
сно сти са за ко ном по пи та њу при хва та ња по се ти ла ца, ако не сма тра мо да смо 
вла сни ци овог ме ста? Пре ма то ме, Ара фат нам је сам од у зео основ за ис пу ња-
ва ње за ко на. Али ми по ста је мо још ма ње оба ве зни пред за ко ном (по на вљам, 
уко ли ко је за кон уоп ште на сна зи) ако је по се ти лац ко ји на ме ра ва да до ђе, у 
очи ма вла сти за ко ни ти вла сник. Сто га, пр ви пре кр ши тељ за ко на су вла сти са-
ме, ко је нас ста вља ју у по зи ци ју из ван за ко на. Али ка кво ис пу ња ва ње за ко на 
је оба ве зно ов де за нас? Кон цепт го сто љу бља има вр ло ма ло ве зе са тим...

Што се ти че од но са Је вре ја пре ма овом за ко ну у да том слу ча ју, по зна то 
је да је не ду го пре про јек та по се те Алек се ја II Све тој Зе мљи, је дан од ва жних 
функ ци о не ра изра ел ског Ми ни стар ства за вер ска пи та ња, Ури Мор, по се тио 
наш ма на стир на Је ле о ну са ци љем да са зна ка кав је та мо био од нос пре ма по-
се ти Мо сков ског па три јар ха. На ше мо на хи ње су ре кле да до ла зак па три јар ха, 
нај ве ро ват ни је на 150. го ди шни цу Ми си је, ни је ни шта дру го не го со вјет ска 
пред ста ва; 150. го ди шњи ца је са мо из го вор, с об зи ром да је 100. го ди шњи-
ца Ми си је би ла тор же стве но про сла вље на 1958. го ди не у Је ру са ли му, под 
вођ ством ар хи е пи ско па Алек сан дра Бер лин ског, у при су ству функ ци о не ра 
Јор дан ске др жа ве и, на рав но, пред став ни ка Грч ке па три јар ши је (зва нич но, 
Ми си ја је осно ва на са одо бре њем тур ске вла де 1858. го ди не). На то је Ури 
Мор од го во рио: 'Мо же те да про те сту је те ко ли ко год хо ће те'. И по том је ре као: 
'Ви дим да је ваш при ступ дру га чи ји од оног у Гет си ма ни ји.. Ако не же ли те 
да га при ми те, то је ва ша ствар!' И до дао је: 'Изра ел ни кад не ће про ме ни ти 
sta tus quo на ње го вој те ри то ри ји.'



582

Став па три јар ха Ди о до ра пре ма овом пи та њу та ко ђе је био ка рак те ри-
сти чан. Ка да је ње гов иза сла ник ко ји је пра тио Алек се ја II био од би јен, па-
три јарх Ди о дор је при мио мо на хи ње из Је ле он ског ма на сти ра и из ра зио им 
прин ци пи јел но не го до ва ње. Де мон стриј ра ју ћи сво ју моћ, ре као је да мо же 
да уђе у Је ле он, ако хо ће, по мо ћу је вреј ске по ли ци је, али то не ће да учи ни. И 
от пу стио их је у ми ру, на кон пи та ња: 'На чи јој је стра ни Хе врон?'

До дај мо да кар мил ски ка то лич ки ма на стир не при ма ни ког и ни ко ни је 
под нео ту жбу због то га. Као што је С. Чер ток, но ви нар ко ји жи ви у Је ру са ли-
му, ја сно пи сао1071: 'У Изра е лу је при ступ све тим ме сти ма за и ста сло бо дан. 
Ме ђу тим, у за тво ре ним ин сти ту ци ја ма то је учи ње но у уста но вље ним или до-
го во ре ним ча со ви ма и, на рав но, без при ме њи ва ња си ле. Ово пра ви ло се на ро-
чи то при ме њу је на ма на сти ре, где је ти пик од ре ђен стро гим пра ви ли ма'”.1072

Чак и да је за кон о сло бод ном при сту пу по кло ни ка све тим ме сти ма био 
ја сни је и стро же при ме њи ван, још увек ни је мо гао да бу де при ме њен на па три-
јар ха Алек се ја, из про стог раз ло га да он ни је био по кло ник. Пре сво је по се те 
зва нич но је об ја вио ка ко иде у Све ту Зе мљи да се до че па имо ви не РПЦЗ, а 
за тим је на си лу пре у зео Хе врон ски ма на стир. Дру гим ре чи ма, по на шао се 
као ло пов - и ни ка кав за кон, се ку лар ни или све ште ни, не мо же да при мо ра 
не ко га да при ми узур па то ра и ло по ва на сво је има ње.

Чак и да је та кав без бо жни за кон по сто јао, тре ба ло би га иг но ри са ти 
ра ди по бо жно сти, ра ди Бо жи јег За ко на. Да ли би ве ли ки ис по вед ни ци ве ре 
у Све тој Зе мљи - све ти Те о до си је Ве ли ки, Јеф ти ми је Ве ли ки и Са ва Осве ће-
ни - до зво ли ли је ре си јар си ма њи хо вог вре ме на да вр ше слу жбе у њи хо вим 
ма на сти ри ма? То је не појм љи во.

Оно што се пре све га ис по ста ви ло као нај ја чи ар гу мент из ло жен од стра-
не кри ти ча ра игу ма ни је Ју ли ја не, би ла је чи ње ни ца да је РПЦЗ у Све тој Зе мљи 
по ми ња ла па три јар ха Ди о до ра Је ру са лим ског и пре ма то ме би ла оба ве зна 
да при ма ње го ве при ја те ље и го сте. Та ко, пре ма про то је ре ју Ге ор ги ју Ла ри-
ну, ко ји је ка сни је по стао иза сла ни ка ар хи е пи ско па Мар ка у Све тој Зе мљи, 
„ми не ма мо ни пра во да вр ши мо бо го слу же ња у на шим хра мо ви ма у Све тој 
Зе мљи без бла го сло ва Ње го вог Бла жен ства Ди о до ра, па три јар ха Је ру са лим-
ског, и све те ли тур ги је мо ра мо да вр ши мо на ан ти мин си ма ко је је осве ти ло 
Ње го во Бла жен ство (Ди о дор)... Ми се мо ли мо за ње га и по ми ње мо га на 
јек те ни ја ма пре на шег пр во је рар ха... Ка да је рар си и све ште ни ци и ђа ко ни 
до ла зе на по кло ње ње у Све ту Зе мљу, они не ма ју пра ва (по све тим ка но ни ма 
Пра во слав не Цр кве) да вр ше бо го слу же ња у на шим хра мо ви ма без по себ не 
1071 (Russkaia  Mysl', № 41 79 , 19-25  Ju ne, 199 7) 
1072 Жуко в,  п исмо од  19. јул а 1997. упућено  А лександру Ивано ви чу Мус ат ову .
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до зво ле па три јар ха Је ру са лим ског, што је раз лог због ко га са аеро дро ма нај-
пре иде мо код Ње го вог Бла жен ства по бла го слов!”1073

Исто вре ме но, отац Ге ор ги је при зна је да па три јарх Ди о дор „са слу жу је 
са па три јар хом Мо сков ским и не ма же љу да са слу жу је са на шим је рар си ма”. 
Чуд на је и очи глед но не ка нон ска си ту а ци ја у ко јој је би ло мо на штво РПЦЗ у 
Све тој Зе мљи: осим свог пр во је рар ха би ли су при си ље ни да има ју још јед ног 
- ко ји је, при то ме, слу жио са њи хо вим глав ним не при ја те љем, а не са њи ма! 
Ко је оно ре као да се не мо же слу жи ти дво ји ци го спо да ра?..

До ду ше, па три јарх Ди о дор Је ру са лим ски ни је био је ре тик на на чин на ко-
ји је то био Алек си је Мо сков ски. Он је кри ти ко вао еку мен ски по крет и 1989. 
го ди не је, као што смо ви де ли, на пу стио Свет ски Са вет цр ка ва, иако се ис по-
ста ви ло да ни је пре ки нуо све од но се са еку ме ни стич ким ор га ни за ци ја ма. Али 
ње гов от пор еку ме ни зму ни је од го ва рао прин ци пи јел ном ка рак те ру РПЦЗ, с 
об зи ром да је остао у пу ном оп ште њу са свим пра во слав ним еку ме ни сти ма. 
По сту па ју ћи та ко, он се ста вио у не ка нон ски по ло жај, чи ме је при мо рао све 
истин ске пра во слав не да пре ки ну оп ште ње са њим. Јер, као што све ти Јо ван 
Зла то у сти ка же, „ко ји оп шти са из оп ште ним, сам је из оп штен”.

Не ки љу ди, на при мер ар хи е пи скоп Мар ко, ми сле да тре ба да на ста ве 
да одр жа ва ју бли ске од но се са Је ру са лим ском па три јар ши јом јер је, као и 
Срп ска па три јар ши ја, би ла у оп ште њу са РПЦЗ у ра ни јим де це ни ја ма овог 
ве ка и по ну ди ла јој го сто прим ство. У од го вор на овај ар гу мент мо же мо да 
на ве де мо ре чи је ро мо на ха РПЦЗ Јо си фа мо сков ског у пи сму ми тро по ли ту 
Ви та ли ју о Срп ској цр кви, ко је мо гу да се при ме не, без круп них из ме на, и на 
на Је ру са лим ску па три јар ши ју:

”Са да бих во лео да се вра тим на по след њи те ле фон ски раз го вор ко ји сам 
имао са ва ма. Ово се ти че слу же ња вла ди ке Мар ка са Ср би ма. Ви сте та да 
ре кли да су не ки је рар си РПЦЗ, као на при мер ар хи е пи скоп Јо ван (Мак си-
мо вич) и ар хи е пи скоп Ни кон (Рклиц ки) то до зво ља ва ли. Ово је ра зу мљи во, 
за то што су они, као што је по зна то, би ли од га је ни и вас пи та ни од па сти ра 
Срп ске Цр кве.

Ми исто во ли мо Срп ску Цр кву и срп ски на род - Срп ску Цр кву у ли цу 
па три јар ха Вар на ве, ко ји је не кад при хва тио про го ње не Ру ске еми грант ске 
је рар хе. Али вре ме на се ме ња ју и жи вот не сто ји у ме сту. Већ је 30 го ди на 
од ка ко је вла ди ка Јо ван умро, и ско ро 20 од ка ко је умро вла ди ка Ни кон. 
Срп ски па три јарх Вар на ва и ти срп ски је рар си ко ји ни пред ким ни су стра-
хо ва ли, и ко ји су по ну ди ли го сто прим ство про го ње ној Ру ској Цр кви, одав но 

1073 Ларин,  п исмо о д  18 /31 август а 1997 о. Ст ефа ну Кра со вицком.
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су упо ко је ни. Са вре ме ни срп ски епи ско пат је ја ко да ле ко од оно га што је био 
три де се тих го ди на. Ви зна те да се са Срп ском цр квом де си ло ско ро исто што 
и са Ру ском.

Њи хов епи ско пат је та ко ђе по ста вљан од ко му ни стич ких вла сти, и они  
су та ко ђе по сте пе но от па ли од чи сто те Пра во сла вља. То је оно о че му је пи сао 
зна ме ни ти срп ски бо го слов, ар хи ман дрит Ју стин По по вић, ко ји ни ка ко не 
мо же да бу де оп ту жен да ни је во лео Срп ску цр кву или да ни је био пра во сла-
ван: „...Ате и стич ка дик та ту ра је већ иза бра ла дво ји цу па три ја ра ха... На тај 
на чин она је ци нич но по га зи ла све та пра ва Цр кве, а та ко ђе и све те дог ма те”. 
Ми слим да је отац Ју стин имао бо љи увид у не га тив не про це се ко ји су се од-
ви ја ли у Срп ској цр кви не го вла ди ка Мар ко.

Пр во је рарх Срп ске цр кве узи ма ак тив но уче шће у ССЦ; они се мо ле са 
свим вр ста ма је ре ти ка и љу ди ма ра зних ре ли ги ја; они под у пи ру ан ти пра-
во слав не ини ци ја ти ве Кон стан ти но пољ ског па тир јар ха. И да ли пред свим 
тим чи ње ни ца ма тре ба да за тво ри мо очи због то га што је три де се тих го ди на 
па три јарх Вар на ва по мо гао на шим ру ским је рар си ма, или пак за то што је 
вла ди ка Мар ко сту ди рао на срп ском Бо го слов ском фа кул те ту? То је јед но-
став но нео збиљ но. Ако ће мо да ра су ђу је мо на тај на чин, и да узи ма мо на ше 
успо ме не на про шлост као ру ко во де ћи прин цип у са да шњим по ступ ци ма, а 
да при то ме не узи ма мо у об зир ак ту ел ну ре ал ност, он да мо же мо да до ђе мо 
до крај ње ап сурд не си ту а ци је и не ће мо из бе ћи озбиљ не по гре шке. У том слу-
ча ју ми тре ба да има мо оп ште ње и са Кон стан ти но пољ ким па три јар хом, за то 
што је пре де сет ве ко ва Ру си ја при ми ла Пра во сла вље од Ви зан ти је.

Ако су на ши од но си са Срп ском цр квом и Ср би ма за сно ва ни на не ли це-
мер ној љу ба ви и за хвал но сти, он да по себ но са да, у овим те шким вре ме ни ма 
за Ср би ју, тре ба да им по мог не мо да схва те и ви де од сту па ња од Пра во сла вља 
до ко јих до ла зи од стра не срп ске је рар хи је, и због ко јих им, мо жда, Пра вед на 
Де сни ца Бо жи ја и ша ље за стра шу ју ћа рат на ис ку ше ња ко ја се та мо де ша ва ју. 
Та кав искрен став ће би ти нај бо ља за хвал ност Ру ске цр кве срп ском на ро ду 
за го сто прим ство три де се тих го ди на.”

Пи сац ове књи ге се се ћа ка ко се дам де се тих го ди на на сто ја тељ ма на сти ра 
у Хе вро ну, игу ман Иг ња ти је, ни је пу штао чла но ве Мо сков ске па три јар ши је 
на под руч је ма на сти ра (те рао их је шта пом!), ни ти је при ста јао да по ми ње 
Је ру са лим ског па три јар ха (иако је имао при ја тељ ске од но се са не ким чла но-
ви ма те па три јар ши је). Као бив ши члан Ка та комб не Цр кве и бли зак при ја тељ 
све тог Јо ва на Мак си мо ви ча, отац Иг ња ти је је имао дар су за и про ро штва, 
и још за жи во та је био по што ван као све ти тељ чак и од му сли ма на. Бо јао се 
је ди но Бо га, и због то га су чак и не при ја те љи ве ре, осе ћа ју ћи ње го ву ду хов ну 
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сна гу, тра жи ли да це ли ва ју руб ње го ве оде ће ка да је ше тао ули ца ма Је ру са-
ли ма„. Ње гов при мер по ка зу је ка ко је РПЦЗ мо гла да по сту пи, осла ња ју ћи 
се са мо на си лу ве ре.

Чи тав тон го ре на ве де ног пи сма оца Ге ор ги ја Ла ри на ука зу је на то да 
је РПЦЗ на рав но тре ба ла чак и са да да оста не у оп ште њу са Је ру са лим ским 
па три јар хом. Чи ни се да ње му не сме та то што је па три јарх у оп ште њу са 
чи та вим еку ме ни стич ким „свет ским пра во сла вљем”, укљу чу ју ћи и Алек се ја 
Мо сков ског, да је у ско ра шњој кон фрон та ци ји са Кон стан ти но по љем по пи та-
њу па ро хи ја у Аустра ли ји Је ру са лим био при си љен да се пот чи ни уни јат ском 
па три јар ху Вар то ло ме ју, и дa су дру ги је рар си Је ру са лим ске па три јар ши је 
би ли бе стид но на стра ни МП. Та ко је ми тро по лит Ти мо теј Ли диј ски из ја вио: 
„Ру ски ма на сти ри у Хе вро ну би ли су вра ће ни њи хо вим за ко ни том вла сни ку 
(тј. Алек се ју Мо сков ском)”, ис ти чу ћи да је са да „до шло вре ме да се пре ва зи ђу 
по де ле, јер је Цр ква у Ру си ји да нас сло бод на. По сто ји са мо јед на Ру ска Пра-
во слав на Цр ква, а по је ди не гру пе ко је су се из би ло ко јих раз ло га одва ја ле 
од ње ду го вре ме на уна зад, не мо гу се при зна ти за та кву”.1074

Пи та ње је би ло: ко ји је био раз лог при су ства РПЦЗ у Је ру са ли му? Да во-
ди ми ран жи вот са су се ди ма, не у зне ми ра ван би ло ка квим кон флик ти ма? У 
том слу ча ју, тре ба ло је да се од рек не не де ло твор ног одр жа ва ња свог ста ту са 
псев до-не за ви сно сти, и да се при дру жи или Је ру са лим ског па три јар ши ји или 
Ми си ји МП у Је ру са ли му. Или је то би ло – да на сле ди Цар ство Не бе ско кроз 
до бро ис по ве да ње ве ре, чак и до про ли ва ња кр ви ако тре ба? У том слу ча ју, 
тре ба ла је да пре ки не оп ште ње са Је ру са лим ским па три јар хом и да пру жи 
чвр сти от пор свим по ку ша ји ма КГБ аге на та у ман ти ја ма да „по пи ју шо љу 
ча ја” и „вр ше бо го слу же ња” у ње ним ма на сти ри ма. То би си гур но до ве ло до 
кон фрон та ци је, али уз Бож ју по моћ она би у то ме не сум њи во ус пе ла, чи ме би 
охра бри ла мно ге дру ге при кри ве не про тив ни ке еку ме ни зма у Све тој Зе мљи 
и дру где. На кра ју кра је ва, као што ка же апо стол Па вле: Ако је Бог с на ма, ко 
ће про тив нас? (Рим. 8,31)

Је дан епи скоп кри ти чар игу ма ни је Ју ли ја не је пи сао: „Очи глед но, би ло 
је пи та ње по вла че ња ли ни је на од ре ђе ној тач ки: Алек сеј сва ка ко ни је мо гао 
да бу де при мљен као па три јарх, али дру га крај ност, за тва ра ње вра та пред 
но сом де ле га ци је, ко ја би не где дру ге мо жда би ла од го ва ра ју ћа, у овом кон-
тек сту би ла је про во ка тив на пре ма ло кал ним вла сти ма, ка ко ци вил ним, та ко 
и цр кве ним. У прин ци пи јел ним ства ри ма има ма ло ме ста за ди пло ма ти ју, 
али исто, чи ни ми се, и за про во ка ци је...”
1074 Service Orthod oxe de P re sse , 221, Sept emb er-Octo b er, 1997 , p. 16 (Ф). Б ило  је објављ ено да  се 
 патријарх  Диодор оградио од ове пр им ед бе .
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Ови ко мен та ри по ка зу ју не до ста так раз у ме ва ња за си ту а ци ју у ко јој су 
се на шли игу ма ни ја Ју ли ја на и рев ни те љи ко ји су је сле ди ли.

Пр во, њој је би ло на ре ђе но да Алек се ја при ми „са ча шћу и по што ва њем”, 
што ис кљу чу је по на ша ње пре ма ње му као да ни је па три јарх. Исти на, Си нод 
јој је по слао го вор па три јар ху, у ко ме је би ло на пи са но: „Ми вас до че ку је мо 
не као па три јар ха све Ру си је, већ као го ста па три јар ха Ди о до ра Је ру са лим-
ског”. Али, као што је игу ма ни ја Ју ли ја на пи са ла: „Ста ју ћи пред те ле ви зиј ске 
ка ме ре, ја бих би ла осра мо ће на пред чи та вим све том!!!... То ми се чи ни ло 
ап сурд ним. Сва ки до чек је већ до чек и но ви на ри су мо гли да ми ста ве у уста 
пот пу но дру га чи је ре чи. У су шти ни, тре ба ло је да при ђем и узмем ње гов 
бла го слов”.

Опет, ви со ко по што ва ни про то је реј из Ру си је, ко ји је кри ти ко вао Си нод 
да је оти шао пре да ле ко у јед ну стра ну, кри ти ко вао је и игу ма ни ју Ју ли ја ну, да 
је оти шла пре да ле ко у дру гу, го во ре ћи да је тре ба ла да пу сти Алек се ја уну тра, 
али „хлад но, зва нич но”. Ме ђу тим, чак и да га је при ми ла „хлад но” и „зва нич-
но”, да ли би она, сла ба же на ко ја ни је има ла чак ни по др шку свих сво јих 
мо на хи ња, мо гла да га спре чи да слу жи на гро бу ар хи ман дри та Ан то ни на, 
ка да би он и ње го ва огром на прат ња већ пре шли праг ма на сти ра? Да је по ку-
ша ла та ко не што, скан дал би мо гао да бу де још ве ћи, и мо гла је јед но став но 
да бу де гур ну та у стра ну, као што је би ла гур ну та у Хе вро ну.

У сва ком слу ча ју, да је КГБ аген ту „па три јар ху” би ло до пу ште но да уђе 
у твр ђа ву РПЦЗ у Је ру са ли му, пра ви од но си РПЦЗ пре ма ње му мо гли су да 
бу ду пот пу но по гре шно пред ста вље ни, и чи тав свет би са знао ко је пра ви 
го спо дар, не са мо на Је ле о ну, не го у чи та вој Ру ској Цр кви.

Нај шо кан ти ји аспект ове афе ре би ло је пи смо из ви ње ња му сли ма ни ма. 
Про то је реј Ве ни ја мин је дао не ко ли ко осве тља ва ју ћих ко мен та ра о ди пло мат-
ском зна че њу ми тро по ли то вог пи сма Ара фа ту: „У пи сму Ара фа ту не ма ни 
ре чи о бе за ко ној кон фи ска ци ји имо ви не, о не људ ском би је њу мо на штва, о 
огром ном кр ше њу ме ђу на род ног за ко на, као што је то из ра зио ар хи е пи скоп 
Ла вр у свом про те сту. Ни шта слич но! У овом обра ћа њу – осам да на на кон 
бе за ко не ак ци је Мо сков ске па три јар ши је уз по моћ  па ле стин ског ОМОН-а 
– под из го во ром 'ди пло мат ског де ло ва ња' у ци љу по нов ног сти ца ња Хе вро на, 
де си ло се пот пу но 'за та шка ва ње' и 'оправ да ње' свих зло чи на ца у афе ри кон-
фи ска ци је Хе вро на. Мо жда ће у ова квим окол но сти ма Хе врон би ти вра ћен 
Цр кви: зар ће Мо сковскска па три јар ши ја да устук не, као што је Хру шчов јед-
ном учи нио са Ку бом?! Мо жда... Ни је ли бо ље жр тво ва ти Хе врон (мо же мо се 
чак прав да ти ти ме да не ма мо сна ге да га за др жи мо), не го да жр тву је мо на ше 
вер не мо на хе, чи ји под виг ни смо за шти ти ли овим жа ло сним пи смом. Исто 
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та ко ми ни смо би ли у ста њу да це ни мо под виг оних ко ји су нам ве ро ва ли и 
ко ји су би ли пре ту че ни од стра не ОМОН-а у на шој до мо ви ни... Ово је био 
ди пло мат ски не у спех пред очи ма чи та вог све та!”

Без сум ње ми тро по лит Ви та ли је је био при си љен да на пи ше то из ви ње-
ње од стра не ар хи е пи ско па Мар ка, ко ји ни је био по слан у Све ту Зе мљу по 
на ред би Си но да, не го је до шао сво јом во љом, на вод но са знав ши о до га ђа ји ма 
„из но ви на”. Мно ги сум ња ју - и за и ста има до ста до ка за ко ји ука зу ју у том 
прав цу - да су до га ђа ји у Хе вро ну и Је ру са ли му би ли у ства ри ис пла ни ра ни 
од стра не Мо сков ске па три јар ши је и ар хи е пи ско па Мар ка, то ком њи хо вог 
тај ног са стан ка у де цем бру 1996. го ди не.

Став ар хи е пи ско па Мар ка о Мо сков ској па три јар ши ји био је из нет у 
члан ку у ко ме је по чео да твр ди ка ко до га ђа ји у Све тој Зе мљи не би тре ба ло 
да за у ста ве по ку ша је да се пре ва зи ђе рас кол са Мо сков ском па три јар ши јом 
- ко ји за пра во и ни је „рас кол”, не го „по де ла”. За тим се на по вр шан и вар љив 
на чин освр нуо на глав не пре пре ке за ује ди ње ње. Ко нач но, по звао је на одр-
жа ва ње Све за гра нич ног Са бо ра ко ји би раз мо трио од но се са па три јар ши јом 
и од го во рио на пи та ње: „Да ли је мо гу ћа ев ха ри стиј ско оп ште ње уз пот пу но 
ауто но ми ју?”1075 Ово је по ка за ло у ком прав цу иду ње го ва раз ми шља ња – ка 
пре тва ра њу РПЦЗ у „пот пу но ауто ном ну” Цр кву ко ја је у оп ште њу са па три-
јар ши јом, по пут Аме рич ке Пра во слав не Цр кве!

Та ко ђе, по ста ло је ја сно да је ар хи е пи скоп Мар ко пла ни рао пре да ју остат-
ка имо ви не РПЦЗ Мо сков ској па три јар ши ји, с об зи ром на то да је ње гов бли-
ски по моћ ник у овој афе ри, про то је реј Вик тор По та пов, у ин тер вјуу ре као: 
„Ми у пот пу но сти из ја вљу је мо да За гра нич ну Цр кву сма тра мо за нео ту ђи ви 
део Ру ског Пра во сла вља и да би смо же ле ли да пре да мо Ру си ји све што смо 
ко ри сти ли, на ро чи то ов де, у Све тој Зе мљи”.1076

Па три јарх Алек сеј је 2000. го ди не, то ком по кло нич ког пу то ва ња у Све ту 
Зе мљу, пред ста вио па ле стин ским вла сти ма ко је су га при ми ле до ку мен та ко ја 
се од но се на зах тев за „вра ћа ње” Хе врон ског ма на сти ра. Го ди не 2005. од ли ко-
вао је ам ба са до ра Ха и ри ја ал Ор ди ди ја „Од ли ко ва њем све тог и пра во вер ног 
Кне за Да ни ла” за ње гов до при нос уна пре ђи ва ња од но са из ме ђу Ру си је и Па-
ле сти не. „Епи скоп Мар ко Ја го ри јев ски, ко ји је пре дао од ли ко ва ње за јед но са 
па три јар хом, при ме тио је да је ам ба са дор узео ак тив ну уло гу у при пре ма њу 
два ју до ла ска па три јар ха Алек се ја у Све ту Зе мљу...”1077

1075 Ves tn ik Germ an skoj Eparkhii, № 4, 1997 (Р).
1076 Nezavisimaia Gazeta - Religii, July 24, 1997 (Р). 
1077 http://www.mospat.ru, Octo ber 31, 2005.
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Уочи но вог ми ле ни ју ма
Го ди не 1999, де сет го ди на на кон што је пе ре строј ка по че ла да раз от кри-

ва тај ну ко руп ци ју МП, си ту а ци ја је „нар ма ли зо ва на” – на ста вље на је те сна 
са рад ња са во де ћим ели та ма у вла ди и ма фи ји.1078

Ства ри су по но во по ста ле нор мал не, јер је КГБ (ФСБ) по но во пре у зео 
кон тро лу. Ка ко пи ше Пре о бра жен ски, „ФСБ је об но вље ни КГБ из со вјет ске 
епо хе. На кон де мо крат ских ре фор ми 90-их, КГБ офи ци ри су ус пе ли да све 
до би ју на зад. Све ди рек ци је со вјет ског КГБ ује ди ње не су са да у ФСБ, осим 
две ју од њих: пр ве, ко ја је упра вља ла оба ве штај ном де лат но шћу, и де ве те, ко ја 
је чу ва ла нај ви ше ко му ни стич ке би ро кра те. Обе су фор мал но не за ви сне, али 
одр жа ва ју бли ске ве зе са ФСБ... Бив ша глав на ди рек ци ја КГБ  са да се зо ве 
Спољ на оба ве штај на слу жба. Она успе шно ру ко во ди опе ра ци јом 'РПЦЗ'1079 
– тј. ап сорп ци јом РПЦЗ у МП.

Хо мо сек су ал ност, „грех ми тро по ли та Ни ко ди ма”, као што је по зна то у 
МП, вр ло је ко ри стан за КГБ. Кон стан тин Пре о бра жен ски пи ше да је по след-
њих 70 го ди на КГБ ак тив но уна пре ђи вао хо мо сек су ал це у епи ско пе. „Чак и 
за па три јар ха Сер ги ја се го во ри да је био је дан од њих. Хо мо сек су ал ни епи-
ско пи су би ли у не пре ста ном стра ху да не бу ду раз от кри ве ни, због че га је 
КГБ ла ко упра вљао њи ма”.

Го ди не 1999, на кон ис трај них при ту жби од стра не ње го вог кли ра, хо мо-
сек су ал ни епи скоп Ни кон Је ка те рин бур шки био је при си љен да се пен зи о ни-
ше у Пско во-пе чер ском ма на сти ру. Ме ђу тим, у ро ку од три го ди не по но во се 
вра тио у Мо скву, у јед ну од нај бо га ти јих па ро хи ја. „Ути цај ни хо мо сек су ал ни 
ло би Мо сков ске па три јар ши је је спа сао епи ско па Ни ко на”.1080

Го ди не 1998. МП је бла го сло ви ла књи гу са ста вље ну од стра не ми тро-
по ли та Ју ве на ли ја Кру тиц ког и Ко ломнског, на сло вље ну Чо век Цр кве, ко ја 
са др жи не ис кре но из ра жа ва ње по што ва ња пре ма ми тро по ли ту Ни ко ди му 
Ле њин град ском од стра не не ко ли ко ње го вих ко ле га-је ра ра ха. „Са да су мно-
ги спрем ни да оп ту жу ју бив ши клир, укљу чу ју ћи и вла ди ку Ни ко ди ма, за 
на вод ну ко ла бо ра ци ју са КГБ. Али ни је би ло дру гог из ла за: Цр ква је тре ба ло 
не ка ко да пре жи ви. За то је по сто јао по се бан на чин по на ша ња, са ци љем да 
се не до пу сти пот пу но уни ште ње Цр кве...”.1081

1078 Ово се на ста вља до да на шњег да на. Та ко је ар хи ман дрит Гер ман (Ка пу гин) из Да ви до ве пу сти-
ње бли зу Мо скве, „ве о ма ак ти ван би зни смен и вр ло бо гат”, про на ђен мр тав 2005. го ди не (Je remy Pa ge, 
„Ma fi a sec ret of mur de red ab bot”, Th e Ti mes, July 29, 2005, p. 35). 
1079 Pre o braz hensky, „Ecu me nism and In tel li gen ce”.
1080 Pre o braz hensky, „Ecu me nism and In tel li gen ce”.
1081 Pro to pri est Mic hael Ar dov, „A 'Man of the Church in a Blue Co ver”, Church News, August-Sep tem ber, 
1998, vol. 10, № 7 (14), pp. 7-8.
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Нај гру бљи еку ме ни зам се та ко ђе на ста вио - ско ро си гур но због то га што 
ФСБ-у (бив ши КГБ) још увек тре ба клир МП за про ди ра ње у ту ђе кон фе си је 
из шпи јун ских раз ло га.1082 Као што смо ви де ли, ан ти е ку ме ни стич ки про те-
сти са по чет ка 90-их би ли су угу ше ни, иза зов РПЦЗ је од би јен, а „тре ћи пут” 
прак ти ко ван од стра не Бу гар ске и Гру зиј ске цр кве био је иг но ри сан. Иако 
су ан ти е ку ме ни стич ки еле мен ти још увек по сто ја ли у МП (на при мер, 1998. 
Ру ски Вест ник је об ја вио про тест игу ма на и 150 ва лам ских мо на ха про тив 
уче ство ва ња МП у ССЦ), за јед но са об но вљен ским, окул ти стич ким, на ци о на-
ли стич ким и ко му ни стич ким еле мен ти ма, сви за јед но би ли су др жа ни у ода-
но сти па три јар ху: све је би ло до зво ље но, са мо да се не ство ри „рас кол”...

Не ки су би ли под ути ском очи глед ног не при ја тељ ства МП пре ма ри мо-
ка то лич ком про зе ли ти зму у Ру си ји. Ме ђу тим, из при ме да ба во де ћих је ра ра-
ха по ста ло је ја сно да је овај спор био је ди но про тив на вод ног ка то лич ког 
кр ше ња „уза јам ног пак та о не на па да њу”. Ру си ја је би ла „ка нон ско под руч је” 
МП, та ко да ка то ли ци ни су мо гли да по ла жу пра ва на њу (као што се па-
три јарх из ра зио: „Ру си ја је исто риј ски би ла хи ља ду го ди на пра во слав на, и 
сто га рим ско пап ство не ма пра ва да је осва ја”): тре ба ло је да се др же сво је 
„ка нон ске те ри то ри је”, За па да. То је зна чи ло да се МП од ре кла сва ког пра ва 
да пре о бра ћа за пад не је ре ти ке у Пра во сла вље. Као што се ми тор по лит Ки рил 
из ра зио: „У прак си ми за бра њу је мо на шим све ште ни ци ма да пре о бра ћа ју 
љу де. На рав но да се де ша ва да љу ди до ђу и ка жу: 'Зна те, ја бих во лео, јед но-
став но из соп стве них убе ђе ња, да по ста нем пра во сла ван'. 'У ре ду, из во ли те'. 
Али не по сто ји стра те ги ја пре о бра ћа ња љу ди”.1083

Ка ко је ли бе рал на ера 90-их до ла зи ла кра ју, вас кр се ње ду ха со вјет ског 
па три о ти зма по ста ја ло је све очи глед ни је и очи глед ни је. Овај дух, ко ји тра-
жи да оправ да со вјет ску про шлост и од ба ци по ка ја ње због ње них гре хо ва, 
нај о чи глед ни је се од сли као у члан ку под на сло вом „Ре ли ги ја по бе де” у ко ме 
је свој про грам пред ста вио но ви ру ски ре ли гиј ско-по ли тич ки блок „За по бе-
ду!” „По бе да”, то је у ства ри био три јумф со вјет ских си ла над Нем ци ма 1945, 
за чи ју крв је блок сма трао да има „ми стич ко, све то зна че ње”, као „глав ни 
сим бол ру ске исто риј ске све сти”.

По ли тич ки и еко ном ски аспек ти про гра ма овог бло ка би ли су ко му ни-
стич ки; али њи хо ви на ци о на ли стич ки и ре ли гиј ски аспек ти би ли су још 
алар мант ни ји. Јељ цин и ње го ве ко ле ге би ли су оп ту же ни за из да ју 45-е и 
„истин ски ква ли тет них” до стиг ну ћа по сле рат ног со вје ти зма. „Ме ђу тим 
– пи ше Ва лен тин Чи кин – не при ја тељ [који је очи глед но Запад] ни је имао 
1082 Pre o braz hensky, „Ecu me nism and In tel li gen ce”.
1083 Gun di a ev, in ter vi ew con duc ted by Ale xis Ve ne dik tov, March 22, 2001.
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успе ха у уни шта ва њу на ше По бе де. По бе да је ду хов на сна га ко ја ће да нам 
по мог не да се об но ви мо. Из По бе де, као из плод ног др ве та, на ста ће но ве 
тех но ло ги је, из ра шће но ве шко ле, од бра на ће да оја ча, би ће из гра ђен по глед 
на свет. Но во за јед ни штво, ко је при гр љу је чи та ву на ци ју, по твр ди ће По бе ду 
из 45-е и у 21- ве ку.

Не за бо ра ви мо: 40-их де си ло се пре див но ста па ње ру ских епо ха. Па ган-
ске, са кне зом Свја то сла вом ['про кле тим', ка ко су га зва ли православни] ко ји 
је по бе дио Ха за ре. Пра во слав не, у ко јој су де ло ва ле ве ли ке ру ске вој ско во ђе 
и све ти те љи Алек сан дар Нев ски и Ди ми три је Дон ски. Мо нар хи стич ке, са 
Пе тром, Су во ро вим и Ку то зо вим. У ди му би та ка Отаџ бин ског ра та они су се 
спо ји ли са бри љант ним 'цр ве ни ма' – Жу ко вим, Ва си њев ским и Рко сов ским, 
што је Јо сиф Ста љин та ко ја сно и гла сно об ја вио из Ма у зо ле ја...

Је ди но блок 'За по бе ду' има пра во да тра жи ши ри ну за чи та ву на ци ју. 
Иде о ло ги ја бло ка 'За по бе ду' је ду го оче ки ва на на ци о нал на иде ја... По бе да је 
све та реч ко ја ис пу ња ва ру ско ср це по но сом и сло бо дом”.

Алек сан дар Про ка нов на ста вља те му: „По бе да ни је јед но став но на ци-
о нал на иде ја. По бе да је ве ра, на ро чит вер ски из раз са ве сти Ру са. Под ку по-
ла ма По бе де и пра во сла ван и му сли ман и ате и ста и стра сно ве ру ју ћа осо ба 
на ћи ће се би ме сто. На рав но, ова ве ра тре ба да се от кри је, њој су по треб ни 
је ван ђе ли сти, као што је све ти Јо ван Бо го слов. По треб ни су јој ства ра о ци и 
ор га ни за то ри. У све сти ове ре ли ги о зне фи ло со фи је по сто ји ме сто за умет ни ке 
и ва ја ре, со ци о ло ге и по ли ти ко ло ге, исто ри ча ре и по ли ти ча ре.

Тек тре ба да за вр ши мо из град њу ове ве ли ке ру ске ве ре - По бе де! У њој 
је ве ко ви ма оче ки ва но чу до, ко је се пре но си ло ме ђу ви до ви ти ма од уста 
до уста, од Ки јев ске Ру си је до Мо сков ске кне же ви не, од цар ске им пе ри је 
до цр ве ног цар ства. Ово је на да уни вер зал ног до бра, уни вер зал не љу ба ви. 
Раз у ме ва ње да је свет во ђен не сле пим си ла ма ма те ри је, већ Пра вед но шћу и 
Бо жан ском Прав дом...”.1084

Овај со вјет ски па три о ти зам по др жа вао је, из ме ђу оста лих, бив ши идол 
ли бе ра ла из РПЦЗ, о. Ди ми три је Дуд ко: „Са да је до шло вре ме – пи сао је – да  
се ре ха би ли ту је Ста љин. И не са мо он, већ чи тав кон цепт др жа ве. Да нас мо-
же мо са ми да ви ди мо шта је зло чи нач ко не др жав ни штво, а шта је бла го сло-
ве но др жав ни штво! Без об зи ра на то ко ли ко мно ги ви чу да су у со вјет ским 
вре ме ни ма љу ди ги ну ли у ло го ри ма - ко ли ко их ги не са да, без ис тра ге и су-

1084 V. Chi kin, A. Prok ha nov, „Re li gia Po bedy: Be se da” (Th e Re li gion of Vic tory: A Con ver sa tion), Zav tra 
(To mor row), № 32 (297), 1999, p. 2 (Р). Cf. Egor Khol mo go rov, „Dve Po bedy” (Two Vic to ri es), Spet znaz Ros-
sii (Rus sia's Spe cial For ces), № 5 (44), May, 2000, and my reply: V. Moss, „Im pe ria ili An ti-Im pe ria” (Em pi re 
or An ti-Em pi re), http://www.ro ma ni tas.ru/Ac tual/Im pi re.htm (Р).
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да... Кад би Ста љин био ов де, не би би ло та квог ко лап са.... Ста љин, ате и ста 
са спо ља шње тач ке гле ди шта, био је у су шти ни вер ник... Ни је му без раз ло га 
Ру ска Пра во слав на Цр ква, ка да је умро, от пе ва ла 'вјеч на ја па мјат'... Глав на 
ствар за ко ју се Ста љин ста рао, би ла је отаџ бин ска ствар. Ста љин с пра вом 
сто ји уз Су во ро ва!”1085

Со вјет ска им пе ри ја уз вра ћа уда рац
1. ја ну а ра 2000. го ди не на власт је до шао КГБ пу ков ник Пу тин. Он је 

био до па дљив овој „ду го оче ки ва ној на ци о нал ној иде ји”. Та ко ђе, по ка зао је 
ве ћу за ин те ре со ва ност у цр кве ним пи та њи ма од свог прет ход ни ка, и лич но 
се за ла гао за ује ди ње ње Мо сков ске па три јар ши је и Ру ске За гра нич не цр кве 
– за иде ју ко ја је на стра ни За гра нич не цр кве нај пре из ло же на од стра не ар-
хи е пи ско па Мар ка 1997. и ар хи е пи ско па Ла вра 17. ју ла 1999…

Ме ђу тим, ње го ва лич на ре ли ги о зност је, као што би се и мо гло оче ки ва ти 
на осно ву ње го ве про шло сти, ве о ма сум њи ве при ро де. Та ко, док твр ди да је 
члан Мо сков ске па три јар ши је, он, ка ко пи ше Ге ор ги је Спуктс:

„1) па ли ме но ре ка да је на слу жби у сво јој ло кал ној си на го ги;
2)  ода је по шту по смрт ним оста ци ма Ким Ил Сун га у Ју жној Ко ре ји;
3) ода је по шту по смрт ним оста ци ма Ма хат ме Ган ди ја;
4)  ве ру је 'не у Бо га, већ у чо ве ка' (као што је сам из ја вио);
5) ини ци ран је у спе ци јал ни окул ти стич ки об лик 'ви те штва' (чи тај сло-

бод ног зи дар ства) у Не мач кој;
6) по но во је  увео ко му ни стич ку хим ну;
7) по но во је увео кр ва во цр ве ни ко мад плат на као вој ну за ста ву Ру ске 

фе де ра ци је;
8) ни је укло нио са та ни стич ки пен та грам са јав них згра да (укљу чу ју ћи 

и цр кве);
9) има пла но ве о по нов ном по ста вља њу спо ме ни ка 'ка са пи ну' Ђер жин-

ском (са да оства ре но);
10) ни је укло нио са тан ски ма у зо леј на Цр ве ном тр гу, ни ти ње гов пр ља-

ви са др жај”. 
Под Пу ти ном, пи ше про фе сор Ев ге ни је Л. Ма ге ров ски, „не са мо да су за-

др жа ни со вјет ски сим бо ли, већ и њи хо ви за ко ни та ко ђе. На при мер, све цр кве 
са гра ђе не пре 1917. су 'др жав ни исто риј ски објек ти' ко ји при па да ју др жа ви… 

1085 Dud ko, „Mysli svi aschen ni ka” („Ми сли све ште ни ка”),                   http://patriotica.narod.ru/history/dudko. 
Вид и  такође: I gor Pykh alov, „P ominaia S talina”  (Сећања на Стаљина), Spetsnaz Rossii  (R ussia's Spe cial 
Forces),  №  4 (7 9), April, 2003 ( Р) .
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'При ва ти за ци ја' цр ка ва тј. њи хов пре нос у ру ке ори ги нал них вла сни ка, за у ста-
вље на је у Санкт Пе тер бур гу 2002. По за ко но дав ству др жа ве, ко ја се чак и не 
зо ве Ру си ја, Ру ска Фе де ра ци ја је про гла ше на др жа вом-на след ни цом РСФСР-а 
и СССР-а; а Ру ско цар ство… из гле да уоп ште ни је ни по сто ја ло…

Дру го пи та ње је не ма ње уз не ми ра ва ју ће: на мер ни и све ши ри по вра так 
све га со вјет ског – од сфе ре ви шег др жав ног апа ра та, па чак до обич не 'ми-
ли ци је', ка ко у Ру си ји и да ље на зи ва ју по ли ци ју. По ме ну ти тер мин пао је у 
за бо рав пре не ких пет на е стак го ди на чак и у зе мља ма ис точ не Евро пе, сто га 
ње го ва упо тре ба у Ру си ји у на ма иза зи ва оправ да не сум ње”.

Пу ти нов про па ган ди ста Игор Кол мо го ров на пи сао је: „Од са мог по чет ка, 
Пу ти но ва власт би ла је у ко ре ну не-из бор на; то ни је би ло пи та ње 'по ста вља ња 
од стра не Јел ци ња', већ оно што Ки не зи на зи ва ју 'не бе ским ман да том', не сум-
њи во пра во да се вла да… Као по ли ти чар, Пу тин је већ ду го вре ме на из над 
по ли ти ке”. Не што ка сни је, Кол мо го ров је на пи сао: „Као на род, ми мо ра мо да 
се сти ди мо са мо јед не ства ри – на шег сла бог ис пу ње ња за дат ка ко ји нам је 
по ста вљен од Бо га, да 'ауто крат ски вла да мо на ро ди ма'. И сва ко 'на ци о нал но 
по ка ја ње', о ко ме љу ди во ле да у не до глед да при ча ју, мо ра по че ти са на шим 
тен ко ви ма на ули ца ма ис точ не Евро пе”. 

„За оне ко ји твр де – пи ше про фе сор Ол га Акер ли – да се 'ЗНД раз ли ку-
је од СССР-а' и да је Пу тин 'ак тив ни пра во слав ни хри шћа нин', ево не ких 
отре жњу ју ћих чи ње ни ца. Пр ви да ни и ме се ци Пу ти но вог пред сед ни ко ва ња 
обе ле же ни су по нов ним по ста вља њем спо мен пло че на Ку ту зов ском бу ле ва-
ру, где је не кад жи вео Ан дро пов. Пло ча ко ја је би ла сим бол ко му ни стич ког 
де спо ти зма и ко ја је укло ње на при ли ком пу ча 1991. го ди не, но си ла је име 
Ан дро по ва – бив шег ше фа КГБ-а, на ро чи то по зна тог по сво јој па ко сти у упо-
тре би си ле и кли нич ке пси хи ја три је над ди си ден ти ма. 9. ма ја 2000, Пу тин 
је на здра вио 'ге ни јал ном ко ман дан ту' Јо си фу Ста љи ну и уна пре дио мно ге 
бив ше КГБ офи ци ре по ста вља њем на нај ви ше др жав не по зи ци је.”

Од та да Пу тин је пре шао на спу та ва ње сло бо де у штам пи и на те ле ви зи ји, 
на по нов но уво ђе ње цр ве не за ста ве, ср па и че ки ћа у вој ним слу жба ма, као и 
ме ло ди је со вјет ске на ци о нал не хим не. Ор га ни зо ва ни кри ми нал до жи вео је 
про цват под ње го вим па тро на том (ово је по че ло још док је био ви це гу бер на-
тор Санкт Пе тер бур га). Уоп ште но узев, ње гов се ре жим  мо же опи са ти као 
нео со вјет ски, без марк си зма-ле њи ни зма, али са де мо крат ском и по го то ву 
на ци о нал ном при ме сом.

Мо сков ска па три јар ши ја по ка за ла је пот пу ну ло јал ност овом ре жи му, 
уоп ште га не кри ти ку ју ћи и по др жа ва ја у ћи га ка ко у ње го вом нео со вје ти зму, 
та ко и у кри ми нал ној еко но ми ји, у ко јој је и са ма са ен ту зи ја змом узе ла уде ла 
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(на при мер, ак тив но сти „то ба ко ми тро по ли та”, Ки ри ла Гун ђа је ва, ко ји уво зи 
ци га ре те и ал ко хол без ца ри не).

„Чи ни се – на ста вља Акер ли је ва – да у ЗНД-у, шта год др жа ва не мо же да 
по стиг не, по сти ћи ће цр ква; и ма да је по зна то да су цр ква и др жа ва ра ни је у 
исто ри ји са ра ђи ва ле, у овом слу ча ју не го во ри мо о ре ли гиј ским, ка нон ским 
или на ци о нал ним де ли ма, већ о гр че ви том сти ску да се ре кон стру и ше Со-
вјет ска уни ја, или о те жњи за ин тер на ци о на ли змом пре не го ли за не чим 
што је до бро за по је ди ну на ци ју… Ва жно је за па зи ти да је Пу тин не дав но 
ожи вео евро а зиј ски по крет, по ве зан са окул ти змом, еку ме ни змом, итд., а 
кон грес под на зи вом 'Све ру ски по ли тич ки со ци ја ли стич ки по крет', одр жан 
у Мо скви у апри лу 2001, кре и ран је на осно ву евро а зиј ске иде о ло ги је и ме-
ђу кон фе си о нал не [!] хар мо ни је у по др жа ва њу ре фор ми пред сед ни ка Вла ди-
ми ра Пу ти на.' По крет је во дио Алек сан дар Ду гин, сек су ал ни ми стик, члан 
На ци о нал не бољ ше вич ке пар ти је, син по зна тог Че ки сте, лич ни при ја тељ тзв. 
'Цр но-ин тер на ци о нал ца', са вет ник у Др жав ној ду ми и уче сник у Пу ти но вом 
по кре ту за 'ује ди ње ње'”. 

Ово је је дан опо јан кок тел ко ји по ка зу је да „сим фо ни ја вла сти” Пу тин-
Дро здов стре ми вас кр са ва њу Со вјет ског Са ве за, но ово га пу та у дру га чи јем, 
мно го „уз бу дљи ви јем” об ли ку, чи је ће пре тен зи је би ти мно го ши ре не го ли 
у слу ча ју ко му ни ста ста рог ко ва…

 Све до чан ство све ти те ља Фи ла ре та
Да је ар хи е пи скоп (бу ду ћи ми тро по лит) Ла вр пред вод ник скре та ња 

РПЦЗ од Истин ског Пра во сла вља пре ма „свет ском пра во сла вљу”, обе ло да-
ње но је ти ме што се он без по треб ног по што ва ња од но сио пре ма не тље ним 
мо шти ма свог прет ход ни ка, ми тро по ли та Фи ла ре та.

Ми тро по лит Фи ла рет се упо ко јио на пра зник Ар хан ге ла Ми ха и ла 1985. 
Про шло је бли зу три на ест го ди на и при пре мље но је пре но ше ње ње го вих 
зем них оста та ка из гроб ни це под ол та ром гро бљан ског Ус пен ског хра ма при 
Све то-Тро јиц ком ма на сти ру у Џор дан ви лу, у но ву гроб ни цу по крај са бор ног 
ма на стир ског хра ма. У ве зи са тим, ре ше но је да се гроб ни ца ра ди при пре ме 
пре но са отво ри. 10. но вем бра 1998. Ар хи е пи скоп си ра ку шки и све то-Тро јиц-
ки Ла вр, за јед но са све штен ством оби те љи, са вр шио је па ра стос код гроб ни це; 
ки вот ми тро по ли та Фи ла ре та био је по ста вљен на сре ди ну хра ма и отво рен. 
По ка за ло се да су мо шти вла ди ке Фи ла ре та по ту но не тље не и да су све тле 
бо је; у пот пу но сти су се са чу ва ли и ко жа и бра да и ко са. Вла ди ки на оде жда, 
Је ван ђе ље, гра ма та са раз ре шном мо ли твом, крст, и во здух ко ји је пре кри-
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вао ли це по кој ни ка - би ли су са вр ше но са чу ва ни. Чак и бе ла тка ни на ко јом 
је од о зго би ло пре кри ве но це ло те ло, са чу ва ла је за сле пљју ју ћу бе ли ну, што 
је ве о ма за ди ви ло по греб ни ка ко ји је при су ство вао отва ра њу ки во та - он је 
ре као да би та тка ни на тре ба ло да бу де пот пу но цр на већ по сле три го ди не у 
гро бу...  При ме ће но је би ло да су се ме тал не коп че Је ван ђе ља ко је се на ла зи ло 
у гро бу, при до ди ру ра су ле у прах, јер су би ле са свим зар ђа ле; ово све до чи 
о то ме да је у гроб ни ци би ло ве о ма вла жно; и по ред та кве вла ге, осим тих 
коп чи ни шта ни је про па ло! За и ста, то је би ло очи глед но чу до Бо жи је.

Ме ђу тим, ре ак ци ја ар хи е пи ско па Ла вра на про ја вљи ва ње овог чу да 
би ла је нео че ки ва на: на ре дио је да ки вот са мо шти ма тре ба по но во да бу де 
за тво рен...

Дан уочи по нов не са хра не мо шти ју, 20. но вем бра, у по чет ку че твр тог 
ча са да на, ки вот све ти те ља је до не сен из Ус пен ског хра ма у Све то-Тро јиц ки 
са бор ни храм. Слу же ње па ра сто са пред во дио је ар хи е пи скоп Ла вр, ко ме је 
са слу жи ва ло око 20 све ште ни ка и ђа ко на. Ни ко од дру гих је ра ра ха Ру ске 
За гра нич не Цр кве ни је до шао на пре нос мо шти ју вла ди ке Фи ла ре та (хтео 
је да до ђе са мо епи скоп Га врил Мен хетнски, али га је из не над на бо лест у 
то ме спре чи ла). По сле па ра сто са ки вот са те лом вла ди ке Фи ла ре та био је 
по ста вљен код боч ног зи да хра ма, а у 19 ча со ва по че ло је Све ноћ но бде ни је. 
Сле де ћег да на, 21. но вем бра, ар хи е пи скоп Ла вр је пред во дио слу же ње Све-
те Ли тур ги је. Са слу жи ва ло му је 18 све ште ни ка и 11 ђа ко на, док се у са мом 
хра му, ме ђу мир ја ни ма, мо ли ло још не ко ли ко све ште ни ка ко ји су сти гли у 
Џор дан вил. У пре пу ном хра му са бра ло се око 400 љу ди. Сви при сут ни би ли 
су ве о ма уз не ми ре ни и огор че ни због то га што је у вре ме па ра сто са, а та ко ђе 
и за вре ме бде ни ја и Ли тур ги је, ки вот са мо шти ма остао за тво рен. Без об зи ра 
на мно го број не мол бе кли ри ка и мир ја на ко ји су у Џор дан вил до пу то ва ли 
упра во за то да би се по кло ни ли мо шти ма све ти те ља, ар хи е пи скоп Ла вр је 
од био да отво ри ки вот. Та ко ђе, нај стро же је за бра нио да се по сто је ће фо то-
гра фи је вла ди ки них не тље них мо шти ју умно жа ва ју, па чак и да се по ка зу ју 
би ло ко ме. Ар хи е пи скоп Ла вр је са бра не по звао да се мо ле за упо ко је ње ду ше 
по чив шег Пр во је рар ха, све до тле док не бу де ука за на во ља Бо жи ја у ве зи са 
ње го вим при бро ја ва њем све ти ма... По сле Ли тур ги је са вр шен је па ра стос, а 
за тим је ки вот са мо шти ма све ти те ља Фи ла ре та у ли ти ји уне шен у гроб ни цу, 
на при пре мље но ме сто где је ар хи е пи скоп Ла вр пре дао зе мљи ча сне мо шти 
све ти те ља.1086

1086 Sen ina, „Th  e Angel o f the Philadelphi an  Church”, Vertograd-Infor m ( En gl ish edi ti on), no . 15,  J an ua ry , 
2000, pp. 6-24.
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По сто ја ла су и дру га све до чан ства све то сти ми тро по ли та Фи ла ре та. Јед-
но од њих де си ло се у Ср би ји, на пра зни ка Све тог Сте фа на, 9. ја ну а ра 2006. 
у истин ски пра во слав ном жен ском ма на сти ру Но ви Стје ник, из гра ђе ном у 
ве о ма не при сту пач ној пла нин ској обла сти, упр кос прет ња ма Срп ске па три-
јар ши је да ће га по ру ши ти. Мо на хи ње су би ле про те ра не из Ста рог Стје ни ка 
не ко ли ко го ди на пре то га, због про ти вље ња је ре си еку ме ни зма у Срп ској 
цр кви, и са да се на ла зе под омо фо ром пр во је рар ха „хри зо сто мов ске” гра не 
Истин ски Пра во слав не Цр кве Грч ке.

Мо на хи ња Ипо мо ни ја (што на грч ком зна чи 'трп ље ње') бо ло ва ла је од 
ве о ма ја ких на па да аст ме. То га да на, има ла је нај ја чи на пад до та да и угу ши-
ла се. Два де сет ми ну та ни је ди са ла и ње но те ло би ло је без ика квих зна ко ва 
жи во та. Тре ба по ме ну ти да се не ко ли ко да на пре то га, де сет мо на хи ња у овом 
ма на сти ру, пред во ђе них схи-игу ма ни јом Ефро си ни јом, од свег ср ца мо ли ло 
Го спо ду да им да ру је страх Бо жи ји.

То ком 20 ми ну та кли нич ке смр ти мо на хи ња Ипо мо ни ја је сре ла мно штво 
де мо на у там ном ту не лу; др жа ли су је и по ку ша ли да је од ву ку у па као. Би ло 
је то нај стра шни је ис ку ство. На кон 20 ми ну та, ма ту шка Ефро си ни ја је по ма-
за ла мр тво те ло уљем из кан ди ла пред ико ном све тог Фи ла ре та Њу јор шког. 
У тре нут ку кад је уље до дир ну ло ње ну гла ву, што је осе ти ла као елек трич ни 
шок, ма ти Ипо мо ни ја је ожи ве ла и по че ла да се по ме ра. По сле то га би ла је 
још увек ја ко сла ба и све вре ме је пла ка ла. Сле де ћег да на у ма на стир је сти-
гао отац Ака ки је. Слу жио је ли тур ги ју три да на за ре дом, при че стио ју је и 
из вр шио над њом Све ту Тај ну је ле о све ће ња. По сле то га она се у пот пу но сти 
опо ра ви ла. Осе ћа ла се до бро, хо да ла је и чак при пре ма ла хра ну. Чи тав овај 
до га ђај сна жно је ути цао на све мо на хи ње. Њи хо ве мо ли тве да до би ју страх 
Бо жи ји био је усли шан. Оне су ва тре но бла го да ри ле Бо гу и ње го вом ве ли ком 
је рар ху, све ти те љу Фи ла ре ту Њу јор шком.1087

РПЦЗ и Ср би
Ка ко се ми ле ни јум бли жио кра ју, пре о ста ла је још јед на тра ге ди ја у ве-

ку обе ле же ном тра ге ди јом не ви ђе них раз ме ра: пад оне Цр кве ко ја је, ве ћи 
део два де се тог ве ка, ви ше но и јед на дру га, пред ста вља ла сим вол Истин ског 
Пра во сла вља – Ру ске Пра во слав не За гра нич не Цр кве. 

По што је прак тич но од ба ци ла ве ћи ну Ка та комб них Цр ка ва, исто као и 
онај (ве ћи) део сво је ор га ни за ци је у Ру си ји ко ји је по знат као РПАЦ, РПЦЗ 
је по че ла не за др жи во да про па да ка „цр ној ру пи” Мо сков ске па три јар ши је. 
1087 Јеросхимонах Акакије, лична комуникација, март 2006.
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У де цем бру 1996. ар хи е пи скоп Мар ко се са стао са па три јар хом Алек се јем у 
Мо скви што је са бла зни ло вер не пра во слав не Ру се у мно гим зе мља ма. Убр зо 
по том он је из дао за јед нич ку из ја ву са ар хи е пи ско пом Те о фа ном из МП у 
Не мач кој, чи ме је прак тич но при знао МП као истин ску цр кву са ко јом РПЦЗ 
тре ба што је мо гу ће пре да се ује ди ни.

У ју ну 1998, под при ти ском вер них у Ру си ји, ми тро по лит Ви та ли је се ма-
ло по вра тио, па је из ја вио да је Мо сков ска па три јар ши ја „псе у до па три јар ши ја 
са псе у до па три јар хом као сво јим по гла ва ром… МП је из гу би ла апо стол ско 
пре јем ство, што зна чи да је из гу би ла бла го дат Хри сто ву. Ми не ма мо ни нај-
ма њу на ме ру да узме мо уче шћа у ар хи је реј ском или по ме сном са бо ру за јед но 
са Мо сков ском па три јар ши јом”.1088

Ипак, све је ука зи ва ло на то да ве ћин ска стру ја у РПЦЗ же ли и пла ни ра 
упра во су прот но…

 Го ди не 1999. Си нод РПЦЗ је из дао сле де ћи по зив: „Са да шње окол но сти 
у ко ји ма се на ла зи на ша се стрин ска Срп ска цр ква и мно го на па ће ни срп ски 
на род по ста ју све те же. Упо тре бља ва ју ћи зло кле ве те и на си ља НА ТО по ку-
ша ва да одво ји Ко со во, ср це Ср би је. Бом бе па да ју и по ред са мог Бе о гра да. 
Овај апел на ла же ар хи па сти ри ма да по зо ву клир и па ству на мо ли тву, не са мо 
у цр кви, не го та ко ђе и по ку ћа ма за спа се ње зе мље Ср би је и ње ног вер ног 
на ро да, са ко јим нас спа ја крв но срод ство”. По зив је за тим да вао упут ство 
све ште ни ци ма РПЦЗ да се на Ли тур ги ји мо ле за „стра дал ни пра во слав ни 
срп ски на род”, а на мо ле ба ни ма „за Ње го ву све тост Па вла, Па три јар ха срп-
ског, за ар хи па сти ре, клир и вер ни на род у Ср би ји”.1089

Оно што је од мах при вла чи ло па жњу у овом по зи ву, би ла је пу но ћа при-
зна ва ња „на ше се стрин ске Срп ске Цр кве” – у вре ме ка да је она по ја ча ва ла 
сво је еку ме ни стич ке ак тив но сти.1090 На рав но, ово је ло гич ки под ра зу ме ва ло 
да су „Се стрин ске Цр кве” РПЦЗ та ко ђе и Мо сков ска и Ва се љен ска па три-
јар ши ја, са ко ји ма је Срп ска цр ква би ла у пу ном ев ха ри стиј ском оп ште њу, 
а мо жда и не пра во слав не цр кве, као што је ка то лич ка, за ко ју су Ср би из ја-
вљи ва ли да са њом има ју „брат ске” од но се.1091 Осим то га све ове цр кве би ле 
су ана те ми са не од стра не РПЦЗ због свог уче шћа у све је ре си еку ме ни зма и 
та ана те ма би ла је по твр ђе на ко ли ко ју че – у ма ју 1998. Шта је то зна чи ло? Да 

1088 Vitaly, „Letter to a Priest”, Vertograd-Inform, No. 1, November, 1998, #2, p. 17 (издање на 
енглеском).
1089 Преведено на енглески у: Th e Shepherd, vol. XIX, N 8, April, 1999, pp. 20, 21.
1090 За детаље види: Vladimir Kirillov, „Mysli, voznikshie polse prochtenia pis'ma Arkhierejskogo Sobor 
RPTsZ 2000 goda serbskomu patriarkhu Pavlu”, у: Otkliki na deiania Arkhierejskogo Sobor RPTsZ 2000 goda i 
na prochie posleduischie za nim sobytia, part 2, Paris, 2001, pp. 22-24; and pp. 47-51 (Р).
1091 Ibid., p. 26.
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је Си нод РПЦЗ био јед но став но глуп и ни је схва тао не спо ји вост сво га „По зи-
ва” и соп стве не осу де еку ме ни зма? Или се ра ди ло о на мер ном об ма њи ва њу 
вер них кроз фин ги ра ње осу де и одва ја ња од је ре си, док се за пра во тај но – а 
са да већ и не та ко тај но – ула зи ло у оп ште ње са њом?

Дру го, РПЦЗ је оп ту жи ва ла НА ТО за „кле ве те и на си ље”. Ка кве кле ве те? 
Ни је ваљ да РПЦЗ по ве ро ва ла ко му ни стич кој про па ганд ној ма ши не ри ји? Што 
се пак на си ља ти че, на си ље НА ТО-а би ло је сва ка ко за осу ду, но ипак мно го 
ма ње од на си ља Ср ба про тив њи хо вих др жа вља на. За што РПЦЗ – за раз ли ку 
од па три јар ха Па вла, као што је ре че но – ни је ре кла ни ре чи о том злу?

За што се РПЦЗ од ре кла по ли тич ке као и цр кве не по зи ци је ко је се др жа-
ла то ком го то во чи та вог два де се тог ве ка – а то је по др шка НА ТО-у про тив 
ко му ни стич ких ре жи ма Ис точ не Евро пе и Ази је?

Мо жда је ов де кључ на реч ко ја се по ја ви ла у „Апе лу” - „крв но срод ство”. 
Ср би ма се из гле да све мо же опро сти ти за то што су сло вен ске кр ви, исто 
као и Ру си. Став РПЦЗ би се из гле да мо гао из ра зи ти ова ко: зло је на па сти 
сло вен ски ко му ни стич ки ре жим ко ри сте ћи ми ни мал ну си лу за из вр ше ње за-
дат ка, док су зло чи ни то га ре жи ма до пу сти ви са мо за то што су их по чи ни ли 
вој ни ци чи јим ве на ма те че сло вен ска крв и ко ји но се пра во слав не кр сто ве 
на сво јим гру ди ма!

2000. го ди не Срп ски па три јарх је пре ки нуо све ве зе са РПЦЗ. Ево ка ко 
је о то ме из ве сти ла јед на пу бли ка ци ја Мо сков ске па три јар ши је: „Пре ма од лу-
ци Си но да Ру ске Цр кве од 28. де цем бра 1998. го ди не у гра ду Ба ри у Ита ли ји 
фор ми ра но је по двор је Мо сков ске па три јар ши је, ра ди ду хов ног збри ња ва ња 
ло кал не ру ске за јед ни це и број них по кло ни ка ко ји по се ћу ју град да би се по-
ко ло ни ли ча сним мо шти ма све тог је рар ха и чу до твор ца Ни ко ла ја, а та ко ђе 
и ра ди по др шке рад ним кон так ти ма са вер ским, др жав ним и дру штве ним 
кру го ви ма у Ита ли ји. За ста ре ши ну је по ста вљен са рад ник Оде ље ња за спољ-
не цр кве не од но се све ште ник Вла ди мир Ку чу мов.

Од по чет ка ак тив но сти По двор ја, по ста ло је по зна то да у до њој цр кви 
бив шег Ру ског до ма за при јем по кло ни ка, ко ју је пре ма јед ном уго во ру де ли-
мич но ко ри сти ла Ру ска За гра нич на Цр ква (РПЦЗ), слу жи кли рик Срп ске 
Пра во слав не Цр кве. 

Ње го ва све тост па три јарх Алек си је ΙΙ Мо сков ски и све Ру си је пи сао 
је Ње го вој све то сти па три јар ху Па влу Срп ском зах те ва ју ћи да се раз ре ши 
на ста ла си ту а ци ја, ко ја пред ста вља на ру ша ва ње ка нон ске струк ту ре Пра во-
слав не цр кве, бу ду ћи да се па стир ска слу жба кли ри ка Срп ске па три јар ши је 
од ви ја у рас кол нич кој цр кве ној струк ту ри ко ја не ма оп ште ње ни са јед ном 
По ме сном Пра во слав ном цр квом.
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Ње го ва све тост па три јарх Па вле Срп ски по слао је уз врат но пи смо 
Ње го вој све то сти па три јар ху Алек си ју II Мо сков ском и све Ру си је у ко ме је 
из ра зио став срп ског Све тог Си но да у од но су пре ма рас кол ни ци ма. Ту је он 
из ја вио сле де ће: 'Све ти ар хи је реј ски Си нод на ше све те Цр кве за бра нио је 
сво јим епар хиј ским ар хи је ре ји ма, да да ју би ло ка кво ка нон ско до пу ште ње 
све ште ни ци ма да од ла зе у ју рис дик ци ју го ре по ме ну те 'цр кве'. На да мо се да 
ће се они то га др жа ти.

Жао нам је што је та ко не што мо гло да се де си и на да мо се да тај ин ци-
дент ни на ко ји на чин не ће угро зи ти ду го го ди шње до бре брат ске од но се ко ји 
су по сто ја ли то ком на ше за јед нич ке исто ри је.

У тој на ди, ми мо ли мо Ва шу све тост и Нај све ти ју Ру ску Пра во слав ну 
Цр кву, ко ја нам је то ли ко дра га, да нам опро сте про пуст до ко га је до шло у 
гра ду Ба ри и да нам га не узму за грех. Ми вас уве ра ва мо да се та кав не у го дан 
ин ци дент не ће по но ви ти.

Ва шој све то сти по зна ти су брат ски и хри шћан ски од но си ко је су Срп ска 
Пра во слав на Цр ква и срп ски на род има ли пре ма Ми тро по ли ту ки јев ском 
Ан то ни ју (Хра по виц ком), пре ма епи ско па ту, мо на штву и ру ском на ро ду ко ји 
је до шао код нас, бе же ћи од на си ља ко му ни ста 1918. го ди не. Ове брат ске ве зе 
на ста ви ле су се све док, на кон па да ко му ни ста, пред став ни ци Ру ске За гра нич-
не Цр кве ни су по че ли да ши ре сво је све штен ство уну тар те ри то ри ја Ру си је, 
на ру ша ва ју ћи ти ме ка нон ску власт Ру ске па три јар ши је. Све ти Си нод је у ви-
ше на вра та упу ћи вао про те сте вођ ству Ру ске За гра нич не Цр кве у Аме ри ци 
и зах те вао да се пре ки не са та квим де ло ва њем, јер је оно про тив ка нон ско и 
за слу жу је сва ку осу ду'”.1092

Не ки је рар си РПЦЗ су сво је оп ште ње са Ср би ма увек ис ти ца ли као 
до каз да се и да ље на ла зе „уну тар” „свет ског пра во сла вља”. Са да, ме ђу тим, 
тре ба ло је на пра ви ти из бор: или пу на ин те гра ци ја у „свет ско пра во сла вље” 
кроз пот чи ња ва ње Мо сков ској па три јар ши ји, или пот пу ни пре кид свих ве за 
са „свет ским пра во сла вљем” и по вра так на ис по вед нич ку по зи ци ју ми тро-
по ли та Фи ла ре та.

Два раз бој нич ка са бо ра
У ав гу сту 2000. Мо сков ска па три јар ши ја је одр жа ла „ју би лар ни” Ар хи је-

реј ски са бор за ко ји се чи ни ло да ће ма кар де ли мич но би ти усме рен на укла-
ња ње не ких од по след њих пре пре ка за ује ди ње ње РПЦЗ и МП. Те пре пре ке, 

1092 „Information Bulletin” of the Department of External Ecclesiastical Relations of the Moscow 
Patriarchate, N 3, 2000, pp. 51-52.
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ка ко су фор му ли са не од стра не РПЦЗ то ком по след њих де сет го ди на, би ле 
су: 1. еку ме ни зам, 2. сер ги јан ство и 3. про сла вља ње Но во му че ни ка и по себ но 
Цар ских Но во му че ни ка.

1. Еку ме ни зам. У до ку мен ту о од но си ма са ино вер ни ма, учи ње но је 
не ко ли ко усту па ка по пи та њу еку ме ни зма, без об зи ра на фор мал ну из ја ву 
да је „Пра во слав на Цр ква – истин ска Цр ква Хри сто ва, ко ју је ство рио Сам 
наш Го спод и Спа си тељ; то је Цр ква осно ва на и ис пу ње на Ду хом Све тим…”, 
„Цр ква Хри сто ва је јед на и је дин стве на…”, а „та ко зва на 'те о ри ја гра на', ко ја 
афир ма тив но го во ри о то ме да је нор мал но и чак про ви ден ци јал но по сто ја ње 
хри шћан ства у фор ми по себ них 'гра на' – пот пу но је не при хва тљи ва”.

Али, пи сао је про то је реј Ми ха ил Ар дов (РПАЦ, Мо сква), „па три јар шиј-
ски ли бе ра ли се не ће уз не ми ри ти, јер су у ци ти ра ном до ку мен ту је ре ти ци 
на зва ни 'ино вер ни ма', док су мо но фи зит ске за јед ни це на зва не 'Ис точ ним 
Пра во слав ним Цр ква ма'. 'Ди ја лог са ино вер ни ма' ће се на ста ви ти, а пред ло-
же но је да се Свет ски Са вет цр ка ва не рас пу сти, не го да се ре фор ми ше…”.1093 
Осим то га, од мах на кон Са бо ра, 18. ав гу ста, па три јарх Алек си је се мо лио 
за јед но да Јер мен ским „па три јар хом”.

Прем да је та мо би ло до ста го во ра о ан ти е ку ме ни зму у Мо сков ској па три-
јар ши ји, исто као и у Срп ској, зна чај но је да је са мо је дан епи скоп, Вар са ну фи-
је Вла ди во сточ ки, гла сао про тив до ку мен та о од но си ма пре ма ино вер ни ма 
(шест укра јин ских ар хи је ре ја би ло је уз др жа но).

2. Сер ги јан ство. На овом Са бо ру МП је одо бри ла „со ци јал ни до ку мент” 
ко ји, из ме ђу оста лог, при зна је да „Цр ква мо ра да од би је по слу шност др жа-
ви… ако вла сти при си ља ва ју пра во слав не вер ни ке да се од рек ну Хри ста и 
Ње го ве Цр кве”. Као што ће мо ви де ти, РПЦЗ је овој фра зи при да ва ла огро ман 
зна чај. Ме ђу тим, на ис тој стра ни на ла зи мо: „Али чак и про го ње на, Цр ква 
по зва на је да стр пљи во под но си про го не, не од би ја ју ћи ло јал ност др жа ви 
ко ја је про го ни”.1094 Ако ту фра зу до ве де мо у ве зу са не по сред но прет хо де-
ћом фа зом ру ске цр кве не исто ри је, до ћи ће мо до за кључ ка да МП оста је 
при ста ву да је ло јал ност со вјет ској др жа ви би ла ис прав но др жа ње, док је 
от пор ко ји је по ка за ла Ка та комб на Цр ква пред ста вљао гре шку. Та ко је, на су-
прот пр вим на го ве шта ји ма, Мо сков ска па три јар ши ја и да ље оста ла огре зла 
у сер ги јан ство.

1093 Ардов: „Јубиларни Сабор је потврдио: Московска патријаршија је коначно отпала од 
Православља” (Извештај прочитан на 8. Саветовању свештенства, монаха и верних Суздаљеске 
епархије Руске Православне (Аутономне) Цркве, новембар 2000).
1094 Iubilejnij Arkhierejskij Sobor Russkoj zarubezhnoj tserkvi. Moskva 13-16 avgusta 2000 goda, St. 
Petersburg, 2000, p. 159 (Р).



600

Осим то га, сер ги јан ство као та кво ни је би ло спо ме ну то, а још ма ње је 
због ње га из ра же но ка ја ње. То је у скла ду са чи ње ни цом да МП од 1943. ни-
ка да ни је ис по љи ла ни ка кав дру ги став, осим од луч но сти да слу жи оно ме 
што се по ка же као нај ја ча си ла у са вре ме ном све ту. До па да ко му ни зма то је 
би ла Ко му ни стич ка пар ти ја СССР-а. Са па дом ко му ни зма МП нај пре ни је 
би ла си гур на ко ме тре ба да бу де по слу шна, но по сте пе но је по при ми ла ка рак-
тер „по пу ли стич ке” цр кве, по ку ша ва ју ћи да удо во љи раз ли чи тим стру ја ма 
(укљу чу ју ћи и но ми нал но пра во слав не по ли тич ке ли де ре) и при то ме чу ва-
ју ћи при вид је дин ства. По сле ди ца то га био је не до ста так чи сте, јед но знач не 
по ли ти ке, што се по себ но огле да у од лу ка ма ју би лар ног са бо ра.

У ве зи са тим про то је реј Вла ди мир Са виц ки, је ро мо нах Ва лен тин (Са-
ло мак) и ђа кон Ни ко лај Сав чен ко пи шу: „По ли ти ка 'по пу ли зма' ко ју да нас 
во ди МП пред ста вља но во ис кри вље ње истин ског хри шћан ства. Да нас та 
по ли ти ка (и иде о ло ги ја ко ја сто ји иза ње), пред ста вља про ду же так и да љи 
раз вој 'сер ги јан ства', ме та мор фо зу пот пу но исте бо ле сти. У да на шње вре ме 
чи ни нам се тре ба по себ но гла сно о то ме да го во ри мо. Дру ги про бле ми, као 
што су еку ме ни зам и 'сер ги јан ство' у стро гом сми слу ре чи, ко ји су без сум-
ње ва жни, од дру го сте пе ног су зна ча ја у по ре ђе њу са глав ним ци љем МП, 
а то је да бу де 'све на род на' цр ква. За пра во, у 'на ро ду' (у нај ши рем сми слу 
ре чи, укљу чу ју ћи ту и не вер ни ке и 'еклек ти ча ре') увек је би ло оних ко ји су 
за еку ме ни зам и оних ко ји су про тив. Из то га ви ди мо да је МП спрем на да 
исто вре ме но уче ству је у гну сном гре ху еку ме ни зма и да га од ба цу је и чак про-
кли ње. Исто је и са 'сер ги јан ством' (у сми слу за ви сно сти Цр кве од свет ских 
ауто ри те та). МП ће исто вре ме но на ре чи ма по твр ђи ва ти сво ју не за ви сност 
(бу ду ћи да има оних ко ји су за ту не за ви сност), али слу ша ће сва ку реч вла сти 
и ићи ће за њи ма (не са мо за то што је то ко ри сно, не го та ко ђе за то што је то 
при хва ће но у 'на ро ду' и што су вла сти 'иза бра не од стра не на ро да'). Кра ће 
ре че но, нео п ход но је да се осу де са ма прак са и иде о ло ги ја  тран сфор ми са ња 
МП у 'по пу ли стич ку' цр кву”.1095

Ову ана ли зу по твр ди ли су до га ђа ји ко ји су усле ди ли на кон што је у ја ну а-
ру 2000. на власт до шао бив ши шеф КГБ-а Пу тин. МП је по ка за ла да се вра ћа 
на сво ју пот чи ње ну уло гу у од но су пре ма јед ној нео со вјет ској вла ди – она, на 
при мер, ни је про те сто ва ла про тив вра ћа ња цр ве не за ста ве као сим бо ла ору-
жа них сна га и одо бри ла је за др жа ва ње му зи ке со вјет ске на ци о нал не хим не. 
То је та ко ђе сво је вр сно вра ћа ње на док три ну сер ги јан ства.

1095 Protopriest Vladimir Savitsky, Hieromonk Valentine (Salomakh) and Deacon Nicholas Savchenko, 
„Pis'mo iz Sankt-Peterburga”, Otkliki na deiania Arkhierejskogo Sobor RPTsZ 2000 goda I na prochie 
posleduischie za nim sobytia, part 1, Paris, 2001, p. 92 (Р).
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Осам на е стог ју ла 2002. мо сков ски Си нод је одо брио до ку мент под на-
сло вом „Од но си из ме ђу Ру ске Пра во слав не Цр кве и вла сти два де се тих и 
три де се тих го ди на”, ко ји на сле де ћи на чин оправ да ва сер ги јан ство: „Ко нач на 
нор ма ли за ци је од но са са вла сти ма не мо же би ти ту ма че на као из да ја цр кве них 
ин те ре са. То је при хва тио и све ти па три јарх Ти хо на, а та кав став из ра жен је 
и у тзв. 'По сла ни ци со ло вец ких епи ско па' из 1926, да кле го ди ну да на пре об ја-
вљи ва ња 'По сла ни це за ме ни ка чу ва ра па три јар шиј ског тро на и при вре ме ног 
па три јар шиј ског Си но да'. Су шти на про ме на у по зи ци ји је рар хи је са сто ја ла се 
у чи ње ни ци да је Цр ква, ко ја је од би ла да при зна ле ги ти ми тет но ве вла сти уста-
но вље не на кон Ок то бар ске ре во лу ци је 1917, ка сни је, ка ко је власт по ста ја ла 
ја ча, мо ра ла да је при зна као др жав ну власт и да ус по ста ви би ла те рал не од но се 
са њом. Тај став не за слу жу је осу ду; исто риј ски, Цр ква се не јед ном на шла у 
си ту а ци ји у ко јој је  мо ра ла да са ра ђу је са не пра во слав ним вла да ри ма (нпр у 
вре ме Злат не хор де или му сли ман ског Ото ман ског цар ства)”.1096

Ме ђу тим, со вјет ска власт је би ла мно го дру га чи ја од Злат не хор де или 
Ото ман ског цар ства, и „би ла те рал ни од но си са њом, за раз ли ку од по ме ну тих 
вла сти, под ра зу ме ва ли су из дај ство Пра во слав не ве ре и пад под ана те му Цр-
кве. Осим то га, ако је Цр ква нај пре од би ла да при зна со вјет ску власт, а за тим 
је (1927) по че ла да је при зна је, по ста вља се пи та ње: ко ји је став ис пра ван? Не 
мо же би ти сум ње у то да је ис пра ван став онај ко ји је до био по др шку Ру ског 
Са бо ра из 1917-1918. и да је сер ги јан ска Мо сков ска па три јар ши ја на пу шта-
њем те по зи ци је из да ла исти ну – и на ста вља да је из да је до да на шњег да на 
кроз сво је сим би от ске од но се са вла дом ко ја за се бе отво ре но из ја вљу је да 
је ба шти ник со вјет ске др жа ве.

3. Но во му че ни ци. На кон го то во де це ни је окле ва ња1097, МП је ко нач но, под 
при ти ском сво је па стве, про сла ви ла Цар ске Но во му че ни ке и мно ге дру ге му че-

1096 Moskovskij Tserkovnij Vestnik, NN 14-15, pp. 243-244; цитирано према: Fr. Michael Ardov, „'Sergians' 
continue in the same spirit”, http://portal-credo.ru/site/?act=english&id=13.
1097 Са патријаршијске тачке гледишта главни проблеми ту су били питање Царских Мученика са 
једне стране, а са друге питање мученика Катакомбне Цркве који су одбили да признају митрополита 
Сергија. Мученици убијени пре раскола са Катакомбном Црквом, изузев Царских Мученика, могли 
су да буду „безбедно” канонизовани. Тако је 1989. година она канонизовала патријарха Тихона, а 1992. 
још три мученика и формирана је комисија да истражи мучеништво Царске Породице.
                                                                                                                                                                                                                      У то време патријаршија још није рашчистила са тим да ли је Цар био истински мученик или не. 
Патријарх, митрополит Јувеналије и други, измишљали су изговор за изговором. Покајање због 
убистава било је најтеже измамити од оних који су до пре само неколико година позивали на 
'повратак на лењинске норме' у односима цркве и државе. У јулу 1993. Синод Московске патријаршије 
позвао је своју паству на покајање због греха цареубиства. Али пошто тај позив није био праћен 
јавним покајањем од стране самих јерараха, који су деценијама прихватали совјетски став да је Цар 
оправдано убијен због свога противљења прогресивном совјетском поретку, он је изазвао један 
разумљиви скептицизам. Тако га је протојереј Лав Лебедев назвао „гестом хипокризије, глумом, 
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ни ке по стра да ле од со вјет ског ре жи ма. Про сла вља ње Цар ских но во му че ни ка 
пред ста вља ло је ком про ми сну од лу ку, ко ја је од ра жа ва ла ве о ма раз ли чи те 
ста во ве пре ма њи ма у па три јар ши ји. Цар ски Му че ни ци су на зи ва ни „стра сто-
трп ци ма” пре не го „му че ни ци ма” што је ја сно по ка зи ва ло да ће би ти про сла-
вље ни не због на чи на на ко ји су про жи ве ли сво је жи во те, не го због кро то сти 
са ко јом су до че ка ли смрт. То је ан ти мо нар хи сти ма до пу шта ло да Ни ко ла ја и 
да ље сма тра ју за „кр ва вог Ни ко ла ја” из со вјет ске ми то ло ги је – он је пре био 
„гра ђа нин Ро ма нов” не го „Цар Ни ко лај” ко ји је про сла вљен, то јест пре чо век 
не го мо нар хиј ски прин цип ко ји је он сим бо ли зо вао и због ко га је по стра дао.

А у по гле ду оста лих му че ни ка Сер геј Ка на јев (РПЦЗ) пи ше: „У из ве шта ју 
пред сед ни ка Си нод ске ко ми си је за ка но ни за ци ју све тих, ми тро по ли та Ју ве-
на ли ја (По јар ко ва), усво је ни кри те ри јум све то сти за пра во слав не хри шћа не 
ко ји су по стра да ли то ком су ро вих про го на био је да су ја сно и не дво сми сле но 
ис по љи ли сво ју пот чи ње ност 'за ко ни том ру ко вод ству Цр кве', тј. ми тро по ли ту 
Сер ги ју и ње го вој је рар хи ји.1098 Уз та кав при ступ са мо је све тост 'сер ги јан ских 
му че ни ка' би ла не по бит на, док су оста ли про сла вља ни или ни су про сла вља ни 
у за ви сно сти од то га у ком су сте пе ну би ли 'одво је ни од за ко ни тог цр кве ног 
ру ко вод ства'.1099 У ве зи са они ма ко ји се ни су сла га ли са по ли ти ком ми тро по ли-
та Сер ги ја у из ве шта ју је ре че но сле де ће: 'У де ло ва њу 'де сни чар ске' опо зи ци је, 
ко ја се че сто на зи ва 'не по ми ња ју шчим', не мо гу се на ћи зло на мер ни, чи сто 
лич ни мо ти ви. Њи хо ве ак ци је би ле су усло вље не њи хо вим схва та њем то га 
шта је до бро за Цр кву'.1100 По мом ми шље њу, то ни је ни шта дру го не го ху ла на 
но во му че ни ке и ди рект на апо ло ги ја сер ги јан ства. Уз та кав при ступ све сни сер-
ги ја нац ми тро по лит Се ра фим (Чи ча гов), на при мер, по ста је 'свет', док ње гов 
иде о ло шки про тив ник ми тро по лит Јо сиф Пе тро град ски, ко га је на ша Цр ква 
ка но ни зо ва ла, ни је про сла вљен. За нас је ва жна још јед на чи ње ни ца – да је 
ми тро по лит Се ра фим од стра не Сер ги ја (Стра го род ског) био по ста вљен на 
ме сто ми тро по ли та Јо си фа, ко га је овај 'ста вио под ка зну'”.1101

Дру ге ка та комб не му че ни ке па три јар ши ја је „про сла ви ла” за то што 
је њи хо ву све тост би ло не мо гу ће са кри ти. Та ко је за мо шти ар хи е пи ско па 

испразном фразом иза које не стоји ништа стварно…” (Lebedev, „Tsel' odna: otvyetit' liuboviu na 
liubov'”, Russkij Pastyr', II-1994, p. 46 (Р)). Александар Авдонин, који је открио цареве посмртне остатке 
у близини Јекатеринбурга, истиче да је „црква за те остатке знала четири године. Током тог времена 
нико из Московске патријаршије није дошао чак ни да их погледа. Ниједан свештеник! Чак ни ђакон!” 
(цитирано према: Robert K. Massie, Th e Romanovs: Th e Final Chapter, Jonathan Cape, 1995, p. 134).
1098 Iubilejnij Arkhierejskij Sobor, op. cit., p. 44.
1099 Iubilejnij Arkhierejskij Sobor, op. cit., p. 43.
1100 Iubilejnij Arkhierejskij Sobor, op. cit., p. 44.
1101 Kanaev, „Obraschenie k pervoierarkhu RPTsZ”, у: Otkliki na deiania Arkhierejskogo Sobor RPTsZ 2000 
goda i na prochie posleduischie za nim sobytia, part 2, Paris, 2001, pp. 3-4 (Р).
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Вик то ра Вјат кан ског не дав но от кри ве но да су не тље не и оне по чи ва ју у па-
три јар шиј ском хра му – упр кос чи ње ни ци да је он био пр ви ар хи је реј ко ји 
је зва нич но пре ки нуо оп ште ње са Сер ги јем и на звао ње га и ње го ву цр кву 
без бла го дат ни ма! Та ко ђе, углед ми тро по ли та Ки ри ла Ка зан ског био је пре-
ве лик да би био иг но ри сан, упр кос чи ње ни ци да се ње го ва по зи ци ја све до 
кра ја ње го вог жи во та ни на ко ји на чин ни је раз ли ко ва ла од по зи ци је све тог 
Вик то ра Вјат кан ског или све тог Јо си фа Пе тро град ског.

Ви де ћи про сла вља ње ка та комб них му че ни ка од стра не на след ни ка оних 
ко ји су их про го ни ли, не ки су се при се ти ли ре чи Го спод њих: Зи да те гро бо ве 
про ро ци ма и кра си те спо ме ни ке пра вед ни ка, и го во ри те: да смо ми би ли у вре ме 
ота ца сво јих, не би смо с њи ма при ста ли у крв про ро ка. Ти ме са ми све до чи те 
за се бе да сте си но ви оних ко ји су по би ли про ро ке. Ис пу ни те и ви ме ру ота ца 
ва ших! (Мт. 23,29-32). Ова бо го хул на ка но ни за ци ја исто вре ме но истин ских 
и ла жних му че ни ка, на пре пре ден на чин де гра ди ра ла је под виг истин ских му-
че ни ка, без њи хо вог пот пу ног по ри ца ња. Све ште ник РПЦЗ о. Олег Оре шкин 
твр ди: „Ми слим да су не ке све те сер ги јан ци про сла ви ли ка ко би об ма ну ли вер-
не. 'Гле дај те – ре ћи ће они – он је све ти тељ, му че ник, у Цар ству је не бе ском, а 
при знао је Де кла ра ци ју ми тро по ли та Сер ги ја, да кле и ви мо ра те да се по ми ри те 
са њом и са ње ним пло до ви ма'. То ће учи ни ти не да би про сла ви ли му че ни штво 
ра ди Хри ста, не го да би до би ли по твр ду сер ги јан ске по ли ти ке”.1102

Су штин ска ствар са тач ке гле ди шта па три јар ши је би ло је то да њи хов 
осни вач, ми тро по лит Сер ги је, тре ба да до би је јед нак ста тус са ка та комб ним 
му че ни ци ма ко је је про го нио. Зна ча јан ко рак у том прав цу учи њен је 1993. 
ка да је па три јарх из ја вио: „Кроз сво је му че ни ке Ру ска Цр ква но си ла је све-
до чан ство сво је ве ре и по ка за ла се ме сво га бу ду ћег пре по ро да. Ме ђу ис по-
вед ни ци ма Хри сто вим мо же мо у пу ној ме ри да ис так не мо и име… ње го ве 
све то сти па три јар ха Сер ги ја”.1103 Све до са бо ра 2000. го ди не па три јар ши ја 
се ни је осе ћа ла спрем ном да ка но ни зу је Сер ги ја – ве ро ват но због стра ха да 
би то мо гло да спре чи ује ди ње ње са РПЦЗ. Но, МП ни је ка но ни зо ва ла ни 
во ђу Ка та комб не Цр кве, ми тро по ли та Јо си фа Пе тро град ског – што је пред-
ста вља ло на го ве штај да је ка но ни за ци ја дво ји це ли де ра би ла у из гле ду, али 
је за ви си ла од на прет ка пре го во ра из ме ђу МП и РПЦЗ.

Па три јар хов не до ста так цр кве не прин ци пи јел но сти и екли си о ло шке 
до след но сти по овом пи та њу ис та као је о. Пе тар Пе ре кр јо стов: „У уво ду за 

1102 „Ierei o. Oleg otvechaet na voprosy redaktsiii”, Pravoslavnaia Rus', no. 23 (1452), December 1/14, 
1991, p. 7 (Р).
1103 Цитирано према: Fr. Peter Perekrestov, „Th e Schism in the Heart of Russia (Concerning Sergianism)”, 
Canadian Orthodox Herald, 1999, no. 4.



604

је дан чла нак1104 па три јарх Алек сеј је на пи сао сле де ће: 'Ве ру јем да се на ши 
му че ни ци и пра вед ни ци, без об зи ра на то да ли су сле ди ли ми тро по ли та 
Сер ги ја или се ни су сла га ли са ње го вом по зи ци јом, за јед но мо ле за нас'. 
Исто вре ме но, у не дељ ни ку Не де ља бр. 2, 1/92, исти тај па три јарх Алек си је 
твр ди да је Ру ска  За гра нич на Цр ква рас кол нич ка цр ква, и до да је: 'Јед на ко 
је не ка нон ска и та ко зва на 'Ка та комб на' Цр ква'. Дру гим ре чи ма, он при зна је 
му че ни ке Ка та комб не Цр кве, од ко јих је без бо жним вла сти ма мно ге из да ла 
цр кве на ор га ни за ци ја ми тро по ли та Сер ги ја… а исто вре ме но из ја вљу је да су 
ти му че ни ци рас кол ни ци и да ни су по што ва ли ка но не!”1105

Јер на кра ју кра је ва, ка ко ис ти че о. Пе тар, за Мо сков ску па три јар ши ју 
чи та ва та ствар ни је са мо пи та ње исти не или ла жи, све то сти или без бо жно-
сти, не го вла сти: „Њи ма ни је ва жно да ли је све ште ник укљу чен у сум њи ве 
по слов не по ду хва те или у чи сто цр кве не ак тив но сти; да ли је де мо кра та или 
мо нар хи ста; да ли је еку ме ни ста или зи лот; да ли све ноћ но бде ни је слу жи 
шест са ти или сат вре ме на; да ли све ште ник слу жи опе ло жр тва ма ко је су 
бра ни ле Бе ли дом или мо ле бан за оне ко ји су ста ли на Јељ ци но ву стра ну; да 
ли све ште ник же ли да кр шта ва по гру же њем или кро пље њем; да ли слу жи 
ка та комб но или отво ре но; да ли про сла вља Цар ске Му че ни ке или не; да ли 
слу жи пре ма но вом или пре ма пра во слав ном ка лен да ру – то њи ма за и ста 
ни је бит но. Глав на ствар је – по ми ња ње па три јар ха Алек си ја. То је јед на вр-
ста па пи зма: не ка све ште ни ци бу ду оже ње ни, не ка слу же пре ма ис точ ном 
об ре ду, не ма ве зе – ва жно је да по ми њу Рим ског па пу”.1106

Ево ка ко је клир Кур ска до бро ока рак те ри сао до ку мен те са бо ра МП: „По-
сву да исти, до бро по зна ти стил: уга ђа ње 'де сни ци' и 'ле ви ци', пра во слав ни ма 
и еку ме ни сти ма, 'ва ши ма' и 'на ши ма', без и нај ма њег по ку ша ја да се за у зме 
не дво сми сле ни став, али, са дру ге стра не, уз бри жљи во чу ва ње чи та вог бре-
ме на гре хо ва про шло сти и са да шњо сти”.1107

1104 'У катакомбама', Sovershenno Sekretno, No. 7 1991.
1105 Perekrestov, „Why Now?” Orthodox Life, vol. 44, no. 6, November-December, 1994, p. 44. То отвара 
питање да ли је патријаршијска канонизација чак и истинских мученика угодна Богу. Тако, када су 
педесеторица патријаршијских архијереја открили мошти патријарха Тихона у гробници Донског 
манастира, 5. априла 1992, сведоци су саопштили да је „чак било могуће препознати патријархов 
лик на његовом непромењеном лицу, а његова мантија и митра биле су такође сачуване потпуно 
неоштећене. Сведоци су такође говорили о дивном миомирису и необичном осећају побожног 
смирења у том тренутку. Али затим, како су потврдили неки патријаршијски клирици, у контакту са 
ваздухом мошти су се размрвиле, или – како примећују катакомбни хришћани – мошти нису дате у 
руке Московској патријаршији. Они су их затим прекрили гипсом, што представља богохулан чин са 
православне тачке гледишта…” (Евгеније Пољаков, лична комуникација, 5 април 1992).
1106 Perekrestov, „Why Now?” op. cit., p. 43.
1107 „Obraschenie kurskogo dukhovenstva k mitropolitu Vitaliu”, Otkliki na deiania Arkhierejskogo Sobor 
RPTsZ 2000 goda i na prochie posleduiuschie za nim sobytia, part 3. p. 80.



605

Два ме се ца ка сни је, у ок то бру 2000, у Њу јор ку се са стао Ар хи је реј ски 
са бор РПЦЗ. У го то во свим сво јим ак ти ма он је пред ста вљао од го вор на ак те 
Мо сков ског са бо ра и то у нај ве ћој ме ри као њи хо во одо бра ва ње. Нај ва жни ји 
ак ти би ли су три по сла ни це упу ће не: пр ва Па три јар ху срп ском Па влу, дру-
га „Љу бље ној де ци Цр кве у до мо ви ни и ра се ја њу” и тре ћа „При ста ли ца ма 
Ста рог об ре да”.

Пр ва од тих по сла ни ца, да ти ра на на 1/26. ок то бар, са др жи за па њу ју ћи 
из ја ву да су РПЦЗ и Ср би би ли „бра ћа по кр ви и по ве ри” и да „смо ми увек 
це ни ли ев ха ри стиј ско оп ште ње из ме ђу на ше две се стрин ске Цр кве и же љу 
да се уте ха то га оп ште ња са чу ва до кра ја вре ме на”. А при кра ју ове по сла-
ни це чи та мо: „Пре кли ње мо Ва шу све тост да нас не уда љи од ли тур гиј ског 
оп ште ња са ва ма”.

Тре ба под се ти ти да је ово пи са но са мо две го ди не на кон што је РПЦЗ 
зва нич но по твр ди ла сво ју ана те му еку ме ни зма и еку ме ни ста, и са мо не ко-
ли ко ме се ци на кон што је Срп ски па три јарх лич но из ја вио ка ко ни је би ло 
оп ште ња из ме ђу ње го ве цр кве и РПЦЗ, на зи ва ју ћи РПЦЗ „цр квом” са мо 
под зна ци ма на во да! По ред то га, у сеп тем бру 2000. у зва нич ном ча со пи су 
Срп ске па три јар ши је, „Пра во сла вљу”, са оп ште но је да је на по зив па три јар-
ши је у Бе о град сти гла ка то лич ка де ле га ци ја, са ко јом је из да та за јед нич ка 
де кла ра ци ја у ко јој је по све до че на чи ње ни ца да су се срп ски је рар си мо ли ли 
за јед но са ка то ли ци ма то ком три по след ње не де ље! Да кле, пра вед но ана те-
ми сав ши Ср бе као је ре ти ке и уве рив ши се у на ста вак њи хо вих је ре тич ких 
ак тив но сти, РПЦЗ је са да пре кли ња ла да бу де по но во при мље на у оп ште ње 
са је ре ти ци ма!

За што? Раз лог је по стао ја сан ка сни је у по сла ни ци: „До го ди ло се чу до, 
мо ли тве ру ских но во му че ни ка су усли ше не: ате и стич ка власт ко ја је пред ста-
вља ла прет њу чи та вом све ту нео че ки ва но се сру ши ла пред на шим очи ма! 
Са да са ра до шћу и на дом пра ти мо про цес ду хов не об но ве ко ји су на ши 
све ти те љи на ја ви ли, а па ра лел но са тим ви ди мо и по сте пе но оздра вље ње цр-
кве не ад ми ни стра ци је у Ру си ји. Овај про цес је те жак и не ће би ти спро ве ден 
без про ти вље ња. Но, ње гов сја јан по ка за тељ је не дав но про сла вља ње ру ских 
но во му че ни ка пред во ђе них по гу бље ном Цар ском по ро ди цом, као и осу да 
по ли ти ке са рад ње са без бо жним вла сти ма, до че га је до шло на по след њем 
Са бо ру Ру ске Цр кве у Мо скви.

Још увек оста ју дру ге озбиљ не ра не код ру ко вод ства Ру ске Цр кве, ко је 
спре ча ва ју на ше ду хов но збли жа ва ње. Но, и по ред то га, ми се мо ли мо Бо гу 
да их Он ис це ли, све моћ ном бла го да ћу Ду ха Све то га. Та да ће до ћи до ду го 
оче ки ва ног збли же ња и, дај Бо же, ду хов ног ује ди ње ња из ме ђу два де ла Ру ске 
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Цр кве – оно га у до мо ви ни и оно га ко ји је оти шао у ино стран ство. Мо ли мо 
Ва шу све тост да по мог не у то ме”.

Та ко су ар хи је ре ји РПЦЗ – ово пи смо пот пи са ли сви без из у зет ка – за-
тра жи ли од еку ме ни сте да им по мог не да уђу у оп ште ње са дру гим ана те ми-
са ним еку ме ни сти ма, сво јим ста рим не при ја те љи ма из Мо скве, ко је су са да 
ока рак те ри са ли оду ше вље ним и пот пу но ла жним тер ми ни ма, као да су се 
већ вра ти ли у Пра во сла вље! За што су он да је рар си РПЦЗ на ста ви ли да го-
во ре о еку ме ни зму као пре пре ци за ује ди ње ње са МП? Ка ко је ис та као клир 
Кур ска: „Ка да се има у ви ду оп ште ње са Срп ском па три јар ши јом, ни је ја сно 
ко ли ко ће ду го ова по след ња пре пре ка  за ује ди ње ње са МП (еку ме ни зам) 
би ти сма тра на за ва жну”.1108

У дру гој по сла ни ци, да ти ра ној на 14/27. ок то бар, да те су не ке ве о ма из-
не на ђу ју ће из ја ве. Пр во, она по но во го во ри о „по чет ку ствар ног ду хов ног 
бу ђе ња” у Ру си ји. Ако се узме у об зир да ма ње од 1% ру ске по пу ла ци је од ла зи 
у хра мо ве МП, он да, чак и да је ду хов но ста ње МП би ло сјај но, то те шко да 
би мо гло да пред ста вља не ко зна чај ни је „бу ђе ње”. Ме ђу тим, ка ко је ис та као 
Дми триј Ка пу стин, на вод ни зна ци бу ђе ња – ви ше чи та ња ду хов них књи га, 
ви ше ди ску си ја о ка нон ским и исто риј ским пи та њи ма у МП – не пред ста вља-
ју до бре по ка за те ље ствар ног ду хов ног про гре са: „Очи глед но је да чи та ње 
цр кве них књи га мо же да до не се ве ли ку ко рист. Ипак, нео п хо дан услов за то 
је љу бав пре ма исти ни. Је вре ји су та ко ђе ви де ли Хри ста и раз го ва ра ли са 
Њим, али ни су хте ли сми ре но да при ме истин ско уче ње и не са мо да се ни су 
спа си ли, не го су уче ство ва ли у про го ни ма и уни шти ли соп стве не ду ше. Исто 
је са мно гим па ро хи ја ни ма МП. Чи та ју ћи књи ге о са вре ме ној цр кве ној си-
ту а ци ји, мно ги од њих до ла зе до за кључ ка  да су сер ги јан ство и еку ме ни зам 
по губ ни за ду шу. Ипак, они су од ових сум њи че сто од у ста ју због тврд њи 
сво јих ла жних учи те ља, ко ји су би ли та ко др ски да се бе ста вља ју из над отач-
ког пре да ња. За до во ља ва ју ћи се ла жним раз у ме ва њем љу ба ви (за ме њу ју ћи 
љу бав пре ма Бо гу, ко ја зах те ва чи сто ту и чу ва ње исти не, пре љу бом са пре-
ступ ни ци ма за ко на и је ре ти ци ма) и по слу шно сти (за ме њу ју ћи по слу шност 
Бо гу и сми ре но при хва та ње све то о тач ког уче ња по у ка ма ла жних ста ра ца 
и не при зна ва њем сво је лич не од го вор но сти за ста ње у ко ме се Цр ква на ла-
зи), они че сто узи ма ју уче шћа у про го ни ма и кле ве та ма про тив Истин ски 
Пра во слав них. Реч ју, чак и та кво до бро де ло ка кво је про сла вља ње Цар ских 
му че ни ка, че сто се из ра жа ва у ис кри вље ном об ли ку”. Ка пу стин за тим да је 
ва жну при мед бу да „огро ман број љу ди… ни је при шао Пра во сла вљу упра-
1108 „Obraschenie kurskogo dukhovenstva k mitropolitu Vitaliu”, Otkliki na deiania Arkhierejskogo Sobor 
RPTsZ 2000 goda i na prochie posleduiuschie za nim sobytia, part 3. p. 79.
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во за то што у МП ни су ви де ли истин ско хри шћан ство (на жа лост, у све сти 
мно гих љу ди у Ру си ји, Пра во слав на Цр ква од мах асо ци ра на МП). По мо ме 
ми шље њу, МП пре спре ча ва ду хов но бу ђе ње ру ског на ро да не го што му по-
ма же (ако уоп ште мо же мо да го во ри мо о би ло ка квом бу ђе њу у са вре ме ним, 
из у зет но ло шим ду хов ним при ли ка ма у Ру си ји)”.1109

Дру го, по сла ни ца РПЦЗ по здра ви ла је про сла вља ње но во му че ни ка од 
стра не МП, јер „мо ли тве но обра ћа ње чи та вог ру ског на ро да све тим но во му-
че ни ци ма и на ро чи то Цар ским но во му че ни ци ма… са да је по ста ло мо гу ће 
за хва љу ју ћи при зна ва њу њи хо ве све то сти од стра не Ар хи је реј ског са бо ра 
Мо сков ске па три јар ши је”. Као да се ру ски на род већ ни је мо лио све тим но-
во му че ни ци ма пред ико на ма ко је је из ра ди ла Ру ска За гра нич на Цр ква за 
про те клих два де сет го ди на! Осим то га, ка ко су на пи са ли про то је ре ји Кон-
стан тин Фјо до ров и Ве ни ја мин Жу ков, „мо гућ ност мо ли тве ног обра ћа ња 
ру ским но во му че ни ци ма на ро ду ни је пру жи ла Мо сков ска па три јар ши ја (ка-
ко је пи са ло у по сла ни ци на шег Ар хи је реј ског са бо ра), не го сам му че нич ки 
под виг тих све тих, ко је је на ша Цр ква про сла ви ла 1981. Мо ли тве ру ског на-
ро да за ове све ти те ље ни ка да ни су пре ста ја ле, од да на њи хо вог му че нич ког 
под ви га, али су би ле оја ча не и умно же не упра во ка но ни за ци јом од стра не 
За гра нич не Цр кве”.1110

Тре ће: „Охра бре ни смо ти ме што је овај Са бор при хва тио но ви кон цепт 
дру штва, чи ме је у су шти ни из бри са на 'Де кла ра ци ја' ми тро по ли та Сер ги ја 
из 1927”. Као да је јед на ма гло ви та фра за о нео п ход но сти да Цр ква од би је 
по слу шност  др жа ви у за и ста из у зет ним слу ча је ви ма (што је, ка ко смо ви-
де ли, про тив ре чи ло оно ме већ ре че ном на ис тој стра ни) мо гла да из бри ше 
Де кла ра ци ју ко ја је про у зро ко ва ла нај ве ћи рас кол за по след њих 900 го ди на 
пра во слав не цр кве не исто ри је и без број на стра да ња и смр ти – а да чак ни је 
ни спо ме ну та би ло она, би ло име ње ног ауто ра! У сва ком слу ча ју, као што 
смо ви де ли, мо сков ски Си нод је у ју лу 2002. из ја вио да Сер ги је ви од но си са 
со вјет ским вла сти ма „не за слу жу ју осу ду”, да кле МП не са мо да се ни је по ка-
ја ла због сер ги јан ства, не го је на ста ви ла да га оправ да ва, су прот ста вља ју ћи 
се ста ву ка та комб них но во му че ни ка ко је је упра во про сла ви ла и ко ји су да ли 
жи во те због сво га су прот ста вља ња сер ги јан ству.

1109 Kapustin, „Raz'iasnenia Episkopa usilili somnenia”, Otkliki na deiania Arkhierejskogo Sobor RPTsZ 
2000 goda i na prochie posleduiuschie za nim sobytia, part 3. p. 66. Капустин је заправо коментарисао 
извештај епископа Евтихија Сабору. Међутим, пошто је саборска посланица готово у потпуности 
прихватила Евтихијев извештај, и поновила многе његове ставове, примедбе на епископов извештај 
једнако су примењиве на саборску посланицу.
1110 Fyodorov, Zhukov, „Ispovedanie iskonnoj pozitsii RPTsZ”, Otkliki na deiania Arkhierejskogo Sobor 
RPTsZ 2000 goda i na prochie posleduiuschie za nim sobytia, part 3. p. 46.
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По сла ни ца – ко ју су пот пи са ли сви епи ско пи осим Вар на ве Кан ског 
– то ка сни је не ис кре но и при зна је ка да из ја вљу је: „Ми још ни смо ви де ли 
да је Мо сков ска па три јар ши ја да ла оце ну ан ти цр кве ног де ло ва ња ми тро-
по ли та Сер ги ја (Стра го род ског), ње го вог Си но да и њи хо вих на след ни ка”. 
Ако је та ко, ка ко он да мо же би ти ре чи о то ме да је Сер ги је ва Де кла ра ци ја 
из бри са на?!

Тре ћа по сла ни ца, адре си ра на на Ста ро вер це без пра вље ња раз ли ке 
из ме ђу оних са „епи ско пи ма” и „све ште ни ци ма” (по пов ци) и оних без њих 
(бес по пов ци), на пи са на је у слич ном еку ме ни стич ком то ну и по чи ње ре чи ма: 
„Вер ним че ди ма Ру ске Пра во слав не Цр кве у до мо ви ни и ра се ја њу ко ја др же 
ста ри об ред, Ар хи је реј ски са бор Ру ске Пра во слав не За гра нич не Цр кве ша ље 
по здра ве! Љу бље на бра ћо и се стре у на шој све тој Пра во слав ној ве ри: не ка 
ми лост и мир чо ве ко љу би вог Спа си те ља бу ду са ва ма у ве ко ве!” 

Јед на је ствар би ла уки ну ти ка зне про тив ста рог об ре да, што је РПЦЗ 
учи ни ла на сво ме Са бо ру 1974, а не што са свим дру го – при зна ти рас кол ни-
ке за пра во слав не. И то та квим из ра зи ма! Јер ка сни је у по сла ни ци РПЦЗ 
по ре ди про го не ста ро ве ра ца са про го ни ма све тог Јо ва на Зла то у стог и тра жи 
опро штај од ста ро ве ра ца као што је Цар Те о до си је Мла ђи тра жио од све тог 
је рар ха! Али, као што је епи скоп Гри го ри је Гра бе ис та као на кон Са бо ра из 
1974, гре си ру ске др жа ве због про го на ста ро ве ра ца у XVII ве ку не тре ба да 
ле же на Цр кви оног вре ме на, ко ја је ста ро вер це у по чет ку осу ди ла не због 
њи хо вог др жа ња ста рог об ре да (што је чак и па три јарх Ни кон при знао за спа-
со но сно), не го због њи хо ве не по слу шно сти Цр кви. Сва љи ва ње све кри ви це 
за рас кол не на ста ро вер це не го на пра во слав не - на кон што су ста ро вер ци 
гор до од би ли да ис ко ри сте мно ге ве ли ке уступ ке ко је су чи ни ли пра во слав ни 
(нпр. је ди но вер је), твр до гла во на ста вља ју ћи да са ме пра во слав не на зи ва ју 
рас кол ни ци ма - пред ста вља ло је из вр та ње исти не и ло гич ки је во ди ло до 
за кључ ка да Пра во слав на Цр ква ни је Истин ска Цр ква! 

По ми шље њу кли ра Кур ске епар хи је: „Са бор ска по сла ни ца ста ро вер-
ци ма, по на шем ми шље њу, не са мо да је из у зет но по ни жа ва ју ћи до ку мент 
за Пра во слав ну Цр кву, не го та ко ђе са др жи обе леж ја не пра во слав не екли-
си о ло ги је. Прак тич но из јед на ча ва ју ћи ста ро вер це са ис по вед ни ци ма Пра-
во сла вља, Ар хи је реј ски са бор им, пр во, оста вља њи хо ва убе ђе ња, чи ме 
им бло ки ра пут по ка ја ња, а дру го, или учи да из ван Пра во слав не Цр кве 
по сто ји истин ско ис по ве да ње, или сма тра да Цр ква мо же би ти по де ље на 
на де ло ве ко ји ве ко ви ма ни су има ли ни ка кво ме ђу соб но ев ха ри стиј ско оп-
ште ње. И по фор ми и по ду ху ова по сла ни ца пред ста вља пот пу ни пре кид 
са па три стич ком тра ди ци јом Пра во слав не Цр кве… Ту из гле да оста је још 
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са мо да се до да зах тев: 'Сми ре но пре кли ње мо да нас при ми те у оп ште ње и 
при са је ди ни те Све тој Цр кви'”.1111

Ок то бар ски са бор је иза звао бу ру про те ста и уну тар и из ван Ру си је. 
Осе ћа ња оних ко ји су про те сто ва ли су ми ра ли су о. Сте фан Кра со виц ки и 
Ро ман Вер ши ло, ко ји су ре кли да се до го ди ла „ре во лу ци ја” и да „ако хо ће мо 
да украт ко из не се мо ми шље ње о пре вра ту, он да мо же мо ре ћи да је ту до шло, 
као пр во, до мо рал не пре да је, а као дру го, до са мо у ки да ња РПЦЗ као одво је-
ног де ла Ру ске По ме сне Цр кве… На жа лост, то је учи ње но на та кав на чин да 
за пра во ни је ја сно ко је ту от пао у рас кол од Цр кве: ми или на ша за блу де ла 
ста ро ве рач ка бра ћа!”1112

Не за до вољ ни ци ма је уско ро за бра ње но све ште но слу же ње. Епи скоп Га-
ври ло Мен хетнски је ка знио је ро мо на ха Пај си ја из Рич монд Хи ла у Њу јор ку, 
епи скоп Ми хај ло То ронт ски ка знио је је ро мо на ха Вла ди ми ра из Ман сон ви ла 
у Ка на ди, епи скоп Ага тан гел Крим ски ка знио је све ште ни ка Ни ко ла ја Фу та-
тен ка из Ки је ва, а епи скоп Ев ти хи је Си бир ски ка знио је тро ји цу све ште ни ка 
из Санкт Пе тер бур га и дво ји цу из Ом ска.

У ок то бру 2001, на кон при нуд ног пен зи о ни са ња ми тро по ли та Ви та ли ја, 
РПЦЗ се по де ли ла на две гру пе: на глав ну гру пу ко ју пред во ди но ви ми тро по-
лит Ла вр, и на оста так, ко ји чи ни Ру ску Цр кву у Ег зи лу (РП ЦЕ), пред во ђен 
(пен зи о ни са ним) ми тро по ли том Ви та ли јем, уз ко га су тро ји ца но вих епи-
ско па, Сер ги је, Вла ди мир и Вар то ло меј (из Ка на де), за тим епи скоп Вар на ва 
Кан ски и у Ру си ји епи ско пи Ла зар Оде ски и Ве ни ја мин Ку бан ски. РП ЦЕ је 
од ба ци ла мно ге по лу е ку ме ни стич ке но во та ри је по след њих го ди на: оп ште ње 
са Ср би ма (од ба че но је пи смо Срп ском па три јар ху из ок то бра 2000), оп ште-
ње са ста ро ка лен дар ци ма Ки при ја нов ци ма, као и све пре го во ре о мо гу ћем 
ује ди ње њу са Мо сквом. Вре ме ће по ка за ти да ли ће РП ЦЕ пру жи ти по у зда-
но уто чи ште ру ским пра во слав ним хри шћа ни ма и да ли ће мо ћи по но во да 
се ује ди ни са РПАЦ ра ди фор ми ра ња је дин стве не Истин ске Пра во слав не 
Цр кве Ру си је… 

У ок то бру 2002. „па три јарх” Алек си је је имао ви ђе ње ко је по ка зу је и 
при ро ду ње го ве цр кве и по нор у ко ји ср ља РПЦЗ (Ла вр) – пред њим се по ја-
вио све ти Те о до си је Ки је во-Пе чер ски ко ји му је ре као: „Ти си от пао од Бо га 
– и ти и мно га тво ја бра ћа, и ни чи це сте се по кло ни ли пред ђа во лом. А вла-
да ри Ру си је ни су пра ви упра ви те љи, не го ис кри ви те љи. Цр ква им по ма же 

1111 „Obraschenie kurskogo dukhovenstva k mitropolitu Vitaliu”, Otkliki na deiania Arkhierejskogo Sobor 
RPTsZ 2000 goda i na prochie posleduiuschie za nim sobytia, part 3. pp. 81-82, 76.
1112 Krasovitsky, Vershillo, „Esche raz o sergianstve”, Otkliki na deiania Arkhierejskogo Sobor RPTsZ 2000 
goda i na prochie posleduiuschie za nim sobytia, part 2, p. 52.
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у њи хо вим пр ља вим по сло ви ма. Ви не ће те ста ти сде сна Хри сту. Че ка ју вас 
ад ске пат ње, шкр гут зу ба и бес крај не му ке ако се, про кле ти, не ура зу ми те. 
Ми лост Бо жи ја је без гра нич на, али ваш пут ка спа се њу кроз ис ку пље ње за 
без број не гре хе пре дуг је за вас, јер час од го во ра је бли зу”. За тим је не стао. 
Па три јарх је био у шо ку, он ни ка да ни је до жи вео ни шта слич но и увек је са 
скеп ти ци змом гле дао на та ква чу де са. Убр зо по том се раз бо лео. Они ко ји 
су му пру жи ли пр ву по моћ твр де да је бо ле сник је два чуј но шап тао: „То не 
мо же би ти, то не мо же би ти!”1113 

1113 „Agentsvo Russkoj Informatsii”, http://www.ari.ru/doc/?id=1410#555.
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ЗА КЉУ ЧАК:
ОБ НО ВА РО МЕЈ СТВА

Цар ство ово га све та по ста де
Цар ство Го спо да на ше га и Хри ста Ње го вог.

Отк. 11,15.

По што смо при ка за ли исто ри ју Пра во слав не Цр кве у два де се том ве ку, мо-
же мо при ме ти ти да су два на из глед ма ла од сту па ња од пра во слав ног по гле да 
на свет до ко јих је до шло 1905. го ди не – огра ни че ње са мо др жав не цар ске вла-
сти Ок то бар ским ма ни фе стом и Април ски де крет о то ле ран ци ји – до ве ла до 
го то во пот пу ног опу сто ше ња бив ших зе ма ља све тог Пра во сла вља. Пр вим је 
ин ди рект но об ја вље но да пра во слав но са мо др жа вље не пред ста вља бо жан ску 
ин сти ту ци ју, осве шта ну и ује ди ње ну са бо жан ском уста но вом Пра во слав не 
Цр кве, не го са мо људ ску ор га ни за ци ју ко ја има по тре бу за „кон тро лом и рав-
но те жом”, за по др шком дру гих, чи сто људ ских и се ку лар них ор га ни за ци ја. А 
дру гим је ин ди рект но об ја вље но да Пра во сла вље ни је је ди на бо го на дах ну та 
Исти на ко ју су сви љу ди ду жни да тра же и да јој бу ду по слу шни, не го обич на 
ре ли ги ја ме ђу мно гим дру гим, ко ја не за слу жу је на ро чи те при ви ле ги је или 
по др шку. Ве ли ки про рок два де се тог ве ка све ти Јо ван Крон штат ски про ти-
вио се и јед ном и дру гом ста ву. Са да мо же мо са мо да жа ли мо због по сле ди ца 
не по слу шно сти про роч ким ре чи ма и да из то га из ву че мо лек ци је.

У су шти ни, про ме не при хва ће не под прет њом ре во лу ци је 1905. го ди не 
отво ри ле су пут се ку ла ри за ци ји, пр во у по ли тич ком и дру штве ном жи во ту 
пра во слав них на ро да, а за тим и у њи хо вом цр кве ном жи во ту. Хај де да пр во 
раз мо три мо се ку ла ри за ци ју у цр кве ном жи во ту.

Се ку ла ри за ци ја Цр кве
Тра ге ди ја два де се тог ве ка сви ма је очи глед на: Цр ква је се ку ла ри зо ва на 

и по ли ти зо ва на. Сле ва она је би ла све де на на од раз ауто крат ске пар тиј ске 
др жа ве (сер ги јан ска со вјет ска цр ква), зде сна је по при ми ла об лик де мо крат ске 
фе де ра ци је др жа ва (Свет ски Са вет цр ка ва), а са свих стра на на ци о на ли стич-
ко са мо по кло ње ње за ме ни ло је по кло ње ње Чо ве ку Ко ји је умро за све љу де, 
да би ство рио На ци ју ко ја по сто ји ка ко би об у хва ти ла све на ци је. Цр ква је 
по че ла да се до жи вља ва као слу га, не Бо гу, не го све ту, као чо ве ков по ма гач 
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у ње го вим па лим же ља ма: „еку ко му ни зам” је уки нуо гра ни це из ме ђу Цр кве 
и све та. 

Ко ре ни ове тра ге ди је ле же у две по бу не про тив Цр кве: у ауто крат ској по-
бу ни па пе у XI ве ку, ко ја је, ка ко су ви де ли Ф. И. Тјут чев и Ф. М. До сто јев ски, 
по ро ди ла ко му ни зам; и у де мо крат ској по бу ни про те стант ске Ре фор ма ци је у 
XVI ве ку, ко ја је по ро ди ла еку ме ни зам. Ма да су ове по бу не бр зо из гу би ле на 
сна зи и из ро ди ле се у обич но па ган ство, оне су још увек око нас. Али пра ва 
тра ге ди ја са сто ји се у чи ње ни ци да се дух по бу не уву као у ср це Пра во слав не 
Цр кве, до зво лив ши по ли тич кој кул ту ри и иде о ло ги ји ко је су је окру жи ва ле 
да про дру у цр кве ни ор га ни зам и ису ше жи во твор ни ток Ду ха Све то га у 
свим ауто ке фал ним Цр ква ма, учи нив ши од њих јед но те ло и је дан дух са 
све том ко ји их окру жу је.

Бог је стра шно ка знио ову по бу ну – и ка жња ва ње се на ста вља до да нас. 
Си ту а ци ја је она ква ка ко ју је опи сао про рок: Да гре шна на ро да, на ро да ис пу ње-
ног гре си ма, се ме на зли ко вач ког, си но ва бе за ко ња: Оста ви ше Го спо да, пре зре ше 
Све ца Изра и ље ва, од сту пи ше на траг. Што би сте још би ли би је ни кад се све 
ви ше од ме ће те? Сва је гла ва бо ле сна и све је ср це из не мо гло. Од пе те до гла ве 
не ма у ње му ни чег здра вог, не го убој и мо дри це и ра не гно ја ве: не ма ис це ђе не, 
ни уљем за бла же не, ни за ви је не. Зе мља је ва ша пу ста, гра до ви ва ши ог њем 
по па ље ни; ва шу зе мљу је ду ту ђи ни на ва ше очи, опу сте по ра же на од стра них 
на ро да. Оста кћи си он ска као ко ли ба у ви но гра ду, као сје ни ца у гра ди ни, као 
град оп ко ље ни. И да нам Го спод над вој ска ма ни је оста вио ма ло остат ка, 
би ли би смо као Со дом, из јед на чи ли би смо се са Го мо ром (Ис. 1,4-9).

Отво ре на и јав на по бу на от по че ла је у Ру си ји у фе бру а ру 1917, ка да је на-
род устао на Го спо да и на хри ста (по ма за ни ка) Ње го вог, пра во слав ног Ца ра, 
чи ја је ми си ја би ла, по ре чи апо сто ло вој – да за др жа ва до ла зак ан ти хри ста 
(2. Сол. 2,7). Да кле, Го спод је до пу стио ан ти хри сту да до ђе. Он је до пу стио 
да се те ло (по ли тич ка струк ту ра) пре да са та ни на му че ње, да би се дух (Цр-
ква) спа сао (1. Кор. 5,5). 

Ка зна за по бу ну сти гла је осам ме се ци ка сни је, у но ћи 25. ок то бра 1917. 
ка да је Зим ски дво рац пао у ру ке бољ ше ви ка, баш у ча су ка да су по цр ква ма 
чи та не сле де ће про роч ке ре чи: Ова ко ве ли Го спод: ка кву не прав ду на ђо ше оци 
ва ши у Ме не, те од сту пи ше од Ме не и при ста ше за ни шта ви лом и по ста ше 
ни шта ви? И не ре ко ше: Где је Го спод Ко ји нас је из вео из зе мље Еги пат ске, 
Ко ји нас је во дио по пу сти њи, по зе мљи пу стој и не про ход ној, по зе мљи без-
вод ној и не плод ној, по ко јој чо век ни је хо дио и у ко јој ни ко ни је жи вео? И кад 
вас до ве дох у зе мљу Кар мил да је де те род ње зин и до бра ње зи на, до шав ши 
осквр ну ли сте зе мљу Мо ју и од на след ства Мо је га учи ни сте гад. Све ште ни-
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ци не ре ко ше: где је Го спод? И ко ји се ба ве за ко ном не по зна ше Ме и про ро ци 
про ро ко ва ху Ва а лом и иђа ху за ства ри ма за луд ним (Јер. 2,5-8).

А по што је Ру си ја и Ру ска Цр ква би ла de fac to пред вод ни ца чи та вог 
Пра во сла вља, ка та стро фа до ко је је та мо до шло од ра зи ла се на све оста ле 
Пра во слав не Цр кве, ко је су за ра же не слич ном по све тов ња че но шћу. Та ко су 
по чи та вој Ис точ ној Евро пи иш че зле пра во слав не мо нар хи је, док је рас кол 
иза зван но вим ка лен да ром при ну дио оста так вер них да се одво је од офи ци-
јел них Цр ка ва и да као сво је зна ме ње ис так ну вер ност пре да њи ма све тих 
Апо сто ла и Ота ца Цр кве. Јер основ ни узрок ове ка та стро фе, ка ко је про роч ки 
пред ви део ста рац Ам вро си је Оп тин ски, био је не за ин те ре со ва ност за пре да-
ња Пра во слав не Цр кве и њи хо во ома ло ва жа ва ње.

Два пре да ња би ла су по себ но исме ва на го то во сву да у кру го ви ма обра-
зо ва них, тј. по за пад ња че них љу ди: пр во, пре да ње о Пра во слав ној Цр кви као 
је ди ном ков че гу спа се ња, и дру го, пре да ње о пра во слав ној мо нар хи ји као 
по ли тич кој ин сти ту ци ји иза бра ној од Бо га ра ди од бра не Ње го ве Цр кве од 
спо ља шњих не при ја те ља.

У по гле ду пре да ња о пра во слав ној мо нар хи ји ру ску ло јал ност цар ству 
пот ко па ла је иде ја де мо крат ског со ци ја ли зма. Би ло је ма ло оних ко ји су раз у-
ме ва ли и по што ва ли све ту ми си ју пра во слав ног Ца ра, ка ко је го во рио све ти 
Се ра фим Са ров ски: „По сле Пра во сла вља, рев но сна ода ност Ца ру пред ста вља 
пр ву ду жност Ру са и глав ни те мељ истин ске хри шћан ске по бо жно сти”.1114 
Ве ли ка ве ћи на Ру са је или ак тив но по зи ва ла По ма за ни ка Бо жи јег на аб ди ка-
ци ју, или је то па сив но при хва та ла, чи не ћи ве о ма ма ло за ца ре во из ба вље ње 
од смр ти из ру ку ње го вих и ру ских не при ја те ља. И ка зна ко ја их је за де си ла 
би ла је од го ва ра ју ће же сто ка.

Ме ђу тим и дру ги пра во слав ни на ро ди та ко ђе мо ра ју по не ти свој део 
од го вор но сти. Ве ћи на њих би ли су жр тве дру гог за пад ног без бо жног уче ња 
– на ци о на ли зма, и тру ди ли су се да соп стве не на ци о нал не ин те ре се ис так ну 
из над ин те ре са оно га што за пра во пред ста вља све пра во слав но цар ство. Јер 
ако је дух дру штва у ње го вој ве ри, он да је ње го ва ду ша на ци о нал на са мо свест. 
А ка да је дух бо ле стан или из гу бљен, ду ша по ста је до ми нант на си ла – али 
у сво ме па лом, его и стич ком ста њу ко је пред ста вља не из бе жну по сле ди цу 
гу бит ка ду хов но сти.

Гр ци су, на при мер, под ле гав ши и са ми на ци о на ли зму, би ли скло ни да 
у са мо по жр тво ва ним ра то ви ма Ру си је на Бал ка ну ви де је ди но из раз на ци о-
на ли стич ког пан сла ви зма. Исто вре ме но, они су сво јим на ци о на ли стич ким 
ма шта њи ма о об но ви Ви зан тиј ског цар ства за кло ни ли чи ње ни цу да пот пу но 
1114 Цитирано у: S. Nilus, „Shto zhdyot Rossiyu?”, Moskovskie Vedomosti, 1905 (Р).
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ле ги тим ни на след ник Ви зан тиј ског цар ства већ по сто ји у ли цу Све те Ру си је. 
Због то га су би ли ка жње ни не ма ње су ро во – иш че за ва њем по след њих оста-
та ка грч ког Пра во сла вља у Ма лој Ази ји. Исто та ко, Гру зи ни су са ра до шћу 
од ба ци ли ја рам Пра во слав не Ру си је, да би од мах по том па ли под да ле ко 
не у год ни ји ја рам бољ ше ви зма, на мет нут не са мо од Ру са Ле њи на, не го и од 
Гру зи на Ста љи на и Ор џо ни кид зеа.

Та ко су и ру ски и не ру ски пра во слав ни хри шћа ни за бо ра ви ли ре чи 
Ва се љен ског па три јар ха Је ре ми је II упу ће не 1589. го ди не (ру ском) Ца ру Те о-
до ру: „Ти су за штит ник свих пра во слав них хри шћа на сву да”.1115 Јер Мо сква 
је за и ста би ла „Тре ћи Рим”, за ко ни ти на след ник Но вог Ри ма, Кон стан ти но-
по ља. Нај бо љи ру ски ца ре ви вр ло озбиљ но су узи ма ли на се бе ту ми си ју и 
од го вор ност ко ја ју је пра ти ла. Они су во ди ли стал не (и обич но успе шне) 
ра то ве ка ко би пра во слав не на Бал ка ну осло бо ди ли од Ту ра ка и за шти ти ли 
их од за пад них др жа ва; огром не су ме тро ши ли су за по др шку пра во слав ним 
ма на сти ри ма на Све тој го ри и па три јар ши ја ма на Бли ском Ис то ку; па и са ма 
цар ска власт па ла је упра во као жр тва ра та за за шти ту пра во слав не Ср би је 
од ка то лич ке Аустро-Угар ске.

Аб ди ка ци ја ру ског ца ра до ве ла је, не ких два де сет пет го ди на ка сни је, до 
па да пра во слав них мо нар хи ја у Ср би ји, Ру му ни ји и Бу гар ској, ко је су на кра-
ју за ме ње не „на род ним де мо кра ти ја ма” ми ли тант ног ате и зма. Са мо је Грч ка 
са чу ва ла не ке остат ке пра во слав не др жав но сти. Али то је био тек при вид. 
Би ло је мно го исти не у јед ном грч ком но вин ском из ве шта ју о де мо крат ској 
ре во лу ци ји 1924: но ва де мо кра ти ја је за јед но са Кру ном зба ци ла и Крст.1116

Из то га очи глед но сле ди да ако Крст јед ном по но во бу де по диг нут у 
сла ви над бив шим пра во слав ним зе мља ма, он да Кру на та ко ђе тре ба да бу де 
по диг ну та за јед но са њим. Ода тле ве лик зна чај до би ја чи ње ни ца да се, без 
об зи ра на по бе ду „истин ских” де мо кра ти ја За па да у хлад ном ра ту, по чи та-
вој ис точ ној Евро пи бу де мо нар хи стич ка осе ћа ња. Да кле, је ли мо гу ће да 
на кон по ја вљи ва ња Истин ске Цр кве из со вјет ских ка та ком би, усле ди пре по-
род пра во слав ног цар ства, као што је на кра ју епо хе рим ских ка та ком би, у 
вре ме ца ра Кон стан ти на Ве ли ког, до шло до три јум фа Кр ста? Да ли је у на ше 
вре ме још мо гућ пре по род Ро меј ства – ре ли ги о зно-по ли тич ког је дин ства 
пра во слав них на ро да?

1115 A.V. Kartashev, „Sud'by Svyatoj Rusi”, Russkoe Vozrozhdenie, II-III, 1987, pp. 253-281 (Р).
1116 Речи новинара Николаса Краниотакиса. Види: Metropolitan Kalliopios, Ta Deinopathimata, 
Deinopathimata G.O.X., vol. 1, Peiraeus, 1990, p. 15 (Г).



615

Крст и Кру на
Пре но што ту иде ју од ба ци мо као ис пра зно ма шта ње, хај де да по бли же 

раз мо три мо ду бо ку ве зу из ме ђу Кр ста и Кру не, Пра во слав не Цр кве и Пра-
во слав ног Цар ства.

Крст је сим вол исто вре ме но и по бе де хри шћан ства и основ них хри-
шћан ских до бро де те љи – сми ре ња, љу ба ви и са мо о дри ца ња, при че му ово 
по след ње слу жи за до сти за ње пр вог. И ма да се хри шћан ске до бро де те љи 
мо гу упра жња ва ти у би ло ка квим окол но сти ма и под би ло ка квим ре жи мом, 
укљу чу ју ћи и ан ти хри стов, ипак, огањ Ду ха Све то га ће се уга си ти у мно гим 
ду ша ма ко је под лег ну сла бо сти и па лом ста њу људ ске при ро де, ако Ње го ва 
де ла не бу ду по др жа на од стра не хри шћан ске др жа ве хри шћан ским за ко но-
дав ством. И обр ну то, ако Крст ца ру је у ср ци ма до вољ но ши ро ког кру га љу ди, 
он да ути цај ква сца Ду ха мо же да на ра сте и да у хри шћан ском прав цу усме ри 
чак и оно што пред ста вља нај о ко ре ли ји и нај не по пра вљи ви ји део дру штва 
– ње го ву по ли тич ку струк ту ру и по ли тич ку фи ло со фи ју.

Упра во то ви ди мо у вре ме пр вог хри шћан ског ца ра, све тог Кон стан-
ти на и ње го вих на след ни ка. Си ла рим ског хри шћан ства, де лу ју ћи од о здо, 
сло ми ла је ка луп рим ског па ган ског дру штва и тран сфор ми са ла ње гов цен-
трал ни ан ти хри шћан ски еле мент, култ им пе ра то ра, „pon ti fex ma xi mus-а”, у 
хри шћан ски си стем „сим фо ни је” цр кве не и др жав не вла сти, под вр хов ним 
го спод ством Хри сто вим. На ред ни хри шћан ски ца ре ви су у Ду ху Хри сто вом 
и ра ди спа се ња свих сво јих по да ни ка уве ли хри шћан ски за ко но дав ни си стем, 
чи ји је основ ни прин цип био тај, да ни на ко ји на чин не тре ба да про тив-
ре чи цр кве ном за ко но дав ству, не го пре да га по др жа ва. Је дин ство др жа ве 
пред ста вља ло је од раз нај ду бљег је дин ства Цр кве ко јим се на дах њи ва ло; 
баш она ко ка ко Бог упра вља Сво јим Цар ством на не бе си ма, та ко су цар и 
епи ско пи упра вља ли Ње го вим цар ством на зе мљи - по узо ру на Ње го во 
не бе ско Вла ди чан ство.

Цар Ју сти ни јан је то ви ђе ње из ра зио у сво јој VI но ве ли (из 535. год.) 
на сле де ћи на чин: „По сто је два нај ве ћа да ра ко ја је Бог по Сво јој љу ба ви 
да ро вао сви ше чо ве ку: све штен ство и цар ско до сто јан ство. Пр во слу жи бо-
жан ском, док дру го усме ра ва и упра вља људ ска де ла; оба ме ђу тим по ти чу 
из истог из во ра и укра ша ва ју жи вот чо ве ка. Ода тле ни шта не тре ба да бу де 
та кав из вор бри га за ца ре ве, као до стој ност све штен ства, бу ду ћи да је то за 
њи хо во до бро, да ови не пре ста но мо ле Бо га. Јер ако је све штен ство у све му 
бес пре кор но, ако по се ду је сме лост пред Бо гом, и ако ца ре ви пра вед но и бла-
го ра зум но упра вља ју др жа вом ко ја је по ве ре на њи хо вом ста ра њу, он да ће 
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усле ди ти све оп шта хар мо ни ја (у грч ком ори ги на лу: сим фо ни ја) и сва ко ја ки 
ће бла го сло ви би ти да ро ва ни људ ском ро ду”.1117

Ово ви ђе ње за сно ва но је на ве ро ва њу да мо нар хи јом, ни шта ма ње не го 
Цр квом, упра вља Про ми сао Бо жи ји. Као што је ца ру Ју сти ни ја ну пи сао па па 
Јо ван II: „Ср це је ца ре во у ру ци Бо жи јој и ку да год хо ће Он га са ви ја  (Прич. 
21,1). Ту ле жи те мељ тво га цар ства и сна га тво је вла сти. Јер мир Цр кве и је-
дин ство ве ре уз но се сво га ви нов ни ка на ви си ну и за др жа ва ју га та мо у ми ру 
и сре ћи. Си ла Бо жи ја ни ка да не по не ста је оно ме ко шти ти Цр кву од зла и 
мр ља раз до ра, јер је пи са но: Ка да пра ве дан цар се ди на пре сто лу, ни јед но зло 
не ће га за де си ти (Прич. 20,8)”.1118 

Сим фо ни ја вла сти мо же да функ ци о ни ше све док ве ћи ну по пу ла ци је чи не 
истин ски хри шћа ни ко ји же ле да она функ ци о ни ше. Она по чи ње да се ру ши 
он да ка да: (а) зна ча јан део ста нов ни штва ве ру је дру га чи је и спре ман је да пре-
ду зме ре во лу ци о нар ну ак ци ју ка ко би ту сим фо ни ју уни штио (нпр. си риј ски, 
коптски и јер мен ски мо но фи зи ти у Ви зан ти ји VI-VII ве ка, или Је вре ји и По ља-
ци у Ру си ји XIX ве ка); (б) ка да је сам вла да ју ћи слој за ра жен је ре тич ким уче њем 
(нпр. ца ре ви-ико но бор ци у Ви зан ти ји у VI II-IX ве ку, или обра зо ва ни сло је ви у 
Ру си ји у XIX ве ку); или (в) ка да је цар ство на пад ну то спо ља, услед из дај ства од 
стра не јед ног или дру гог од тих сту бо ва дру штва (нпр. Фе ра ро-Фи рен тин ски 
ла жни са бор 1439. го ди не, или при нуд на ца ре ва аб ди ка ци ја 1917).

Ова ква сим фо ни ја пред ста вља обра зац хри шћан ског дру штва, ко ји је 
очи глед но био уго дан Бо жан ском Про ми слу ра ди спа се ња ро да хри шћан ског; 
јер је до 1917. го ди не ве ћи на пра во слав них хри шћа на жи ве ла или у Ви зан-
тиј ском или у Ру ском цар ству, или у не кој од ма њих кра ље ви на – као што 
су пра во слав на Ен гле ска или Фран цу ска (пре рас ко ла), од но сно Ср би ја или 
Гру зи ја – ко је су би ле уре ђе не пре ма ви зан тиј ском мо де лу.

Као што се ку лар на де мо кра ти ја и на ци стич ки фа ши зам пред ста вља ју 
обра сце дру штва устро је ног на од ре ђе ној фи ло со фи ји жи во та, та ко је и са 
хри шћан ском сим фо ни јом вла сти. Ње на фи ло со фи ја по ла зи од прет по став ке 
да је ствар ни вла дар све та и све га у ње му – Бог. Онај део све та ко ји при зна је 
ту власт пред ста вља Цр кву Хри сто ву, док су оста ли, све сно или не све сно, 
бун тов ни ци про тив Бо га (упо ре ди: Мт. 22,1-14).

Сто га, ка ко је по себ но ја сно ви део па три јарх Ни кон Мо сков ски, хри шћан-
ско дру штво по иде а лу тре ба ло би да те жи по и сто ве ће њу са Цр квом, у ко јој је 
све пот чи ње но Бо жи јем го спод ству, а циљ увек пред ста вља спа се ње ду ша.

1117 Превод на енглески у: Asterius Gerostergios, Justinian the Great: the Emperor and Saint, Belmont, 
Mass.: Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, 1982, p. 88.
1118 Gerostergios, op. cit., p. 69.
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Ме ђу тим, то по и сто ве ће ње хри шћан ског дру штва и Цр кве ов де на зе-
мљи мо же се до сти ћи са мо при бли жно, а ни ка да у пот пу но сти. У прак си је 
увек би ло и би ће ства ри ко је се на ла зе из ван ка нон ских пра ва епи ско па, као 
што је упра вља ње не хри шћа ни ма, во ђе ње ра то ва или са ку пља ње по ре за. То 
при па да ће са ру; то су по сло ви др жа ве, а не Цр кве.

Осим то га, уко ли ко се Бо жи ја власт за и ста сма тра за све о бу хват ну, он да 
по ли ти ка та ко ђе тре ба да бу де ако не фор мал но пот чи ње на Ње го вом Цар ству 
– Цр кви, он да у сва ком слу ча ју да бу де во ђе на у са гла сју са њом и под врг ну та 
ње ном ути ца ју. Дру гим ре чи ма, по јам ка кав је хри шћан ска по ли ти ка мо же и 
тре ба да по сто ји. А тај иде ал по ста је ре а лан ако је сам мо нарх – хри шћа нин 
и вер но че до Цр кве.1119

На За па ду је мо дер но да се по др жа ва одва ја ње Цр кве од др жа ве. Као 
глав ни ар гу мент у при лог то ме узи ма се да ово осло ба ђа Цр кву од по ли тич-
ког при ти ска и да је јој мо гућ ност да се ба ви сво јим по сло ви ма без ме ша ња 
са стра не и тро ше ња око свет ских бри га.

То је за и ста по хва лан циљ. Ипак, овај ар гу мент па да ако се узме у об зир 
чи ње ни ца да про стор по при ро ди не мо же да оста не пра зан и да одва ја ње 
Цр кве од др жа ве не ми нов но во ди до то га да се др жа ва ве зу је за не ку дру гу 
ин сти ту ци ју или фи ло зо фи ју – ма сон ство на при мер, или се ку лар ни ху ма ни-
зам, или не ку од нај ек стрем ни јих на ци о на ли стич ких иде о ло ги ја. Јер одва ја ње 
Цр кве од др жа ве по ве за но је са одва ја њем др жа ве од Цр кве. Ако се др жа вом 
не упра вља по хри шћан ским прин ци пи ма, он да ће се не из бе жно упра вља ти 
по ан ти хри шћан ским. На кра ју кра је ва, ли ше на осве ћу ју ћег ути ца ја Цр кве, 
др жа ва ће се окре ну ти про тив ње. И та да ће Цр ква, уме сто да се осло бо ди 
по ли ти ке, би ти при ну ђе на да се од луч но су прот ста ви по ли ти ча ри ма ко ји 
по ку ша ва ју да на ср ну на ње ну област ути ца ја, ка ко се то до го ди ло у пра во-
слав ним зе мља ма по сле 1453, а на ро чи то по сле 1917. го ди не. 

Из лаз се сто га са сто ји у очу ва њу ре ла тив не ауто ном но сти обе обла сти, 
но без оза ко ње ња њи хо ве ап со лут не не за ви сно сти. Јер од нос из ме ђу Цр кве и 
др жа ве сли чан је од но су из ме ђу ду ше и те ла – раз ли чи ти по при ро ди, они су 
пред о дре ђе ни да уз по сред ство Ду ха де лу ју за јед но, чак и ако је грех на ру шио 
њи хо ву са рад њу. Као што ду ша ожи во тво ру је те ло и ру ко во ди њи ме, та ко 
је и са Цр квом у од но су на др жа ву. Цр ква по ста вља стан дар де и су штин ске 
не за мен љи ве ци ље ве сва ког дру штва, да ју ћи му жи вот ну сна гу и ле ги ти ми-
шу ћи и осве ћу ју ћи ње го ве по ли тич ке ин сти ту ци је. Др жа ва са сво је стра не 

1119 Види: Archbishop Anthony of Los Angeles, „Th e Glorifi cation of the New Martyrs of Russia is our 
Sacred Moral Duty”, Orthodox Life, vol. 29, no. 3, May-June, 1979, p. 26.
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шти ти Цр кву од спо ља шњих не при ја те ља и ука зу је јој нео п ход ну ма те ри јал ну 
по др шку, на ро чи то у сфе ри обра зо ва ња и до бро твор не де лат но сти.

Ипак, ако др жа ва од ба цу је Пра во сла вље, он да Цр ква мо же да по ву че 
ле ги ти ми за ци ју ко ју јој је да ва ла, као што је учи ни ла ка да је Све ру ски Са бор 
1918. го ди не ана те ми сао со вјет ску власт. То има за циљ очу ва ње ду ше дру штва 
кроз очу ва ње не при ко сно ве но сти ње ног оп ште ња са не бе ским све том, чак 
и он да ка да те ле сни омо тач – по ли ти ка – уми ре. Цр ква та да ула зи у усло ве 
по сто ја ња у изо ла ци ји, ко ји су сим во лич ки пред ста вље ни у два на е стој гла ви 
От кри ве ња у ви ду же не ко ја бе жи у пу сти њу.

Но, та кви усло ви су не при род ни и но се апо ка лип тич ки ка рак тер. Они 
на го ве шта ва ју ду хов ну смрт све та, ње го во спа љи ва ње и сме њи ва ње но вим 
не бе си ма и но вом зе мљом, где прав да оби та ва (2. Пе тр. 3,13). За и ста, и апо стол 
Па вле ука зу је на укла ња ње оно га ко ји са да за др жа ва (2. Сол. 2,7), тј. за ко ни те 
мо нар хиј ске вла сти, као на обе леж је ско рог до ла ска ан ти хри ста.

Пе ри од ко ји је за по чео 1914. го ди не, био је упра во пе ри од ка да је усле-
дио слом за ко ни те мо нар хиј ске вла сти нај пре у Ру си ји, а по том сук це сив но 
у свим пра во слав ним бал кан ским зе мља ма – у Грч кој 1924, у Ср би ји 1934. са 
уби ством бла го че сти вог кра ља Алек сан дра и у Бу гар ској 1943. на кон уби ства 
бла го вер ног ца ра Бо ри са III. Истин ска Цр ква је по сте пе но би ла при ну ђе на 
да се по ву че у пу сти њу, док је ла жна оста ја ла за ру че на са гњи ју ћим тру плом 
са да већ отво ре но ан ти хри шћан ске др жа ве. Пад ко му ни зма да је пра во слав-
ни ма пр ви пут по сле 1914. го ди не не у по ре ди ву мо гућ ност ује ди ње ња под 
окри љем истин ске пра во слав не мо нар хи је. 

Јер „мо нар хи ја ни је ана хро ни зам, то ни је че жња но стал гич них ари сто кра-
та. До не дав но на мо нар хи ју су гле да ли као на озбиљ ну га ран ци ју де мо крат ске 
вла да ви не, ко ју ни ка ко не тре ба ме ша ти са иде о ло ги јом де мо кра ти је. То су два 
пот пу но раз ли чи та пој ма. Де мо крат ска власт до пу шта да на род пред ста вља 
не ка кав од ре ђу ју ћи фак тор упра вља ња и да чак по вре ме но, ди рект но или 
ин ди рект но, би ра на род ног во ђу. Иде о ло ги ја де мо кра ти је, са дру ге стра не, 
ин си сти ра на то ме да власт упра вља ња при па да на ро ду. То је ужа сно без бо-
жно уче ње, јер сва ка власт и пра во на упра вља ње при па да Бо гу. Чак и ка да 
је ли дер (за ко ни то) иза бран, ње го ва власт, од мо мен та из бо ра, по ти че од 
Бо га. Као што Бог са људ ским ро ди те љи ма де ли Сво ју соп стве ну ства ра лач-
ку си лу, та ко и гла ва др жа ве узи ма уче шће или са ра ђу је у Бо жан ској вла сти 
упра вља ња. Ето због че га је мо нарх „ми ло шћу Бо жи јом” мо нарх. Упра во из 
тог раз ло га пра во слав ни хри шћа ни слу ша ју и по шту ју за ко ни ту власт, уко-
ли ко та власт не зах те ва ни шта про тив но мо рал ном за ко ну”.1120 
1120 Archimandrite Athanasius (de Varennes), „Orthodoxy, Nationalism, Patriotism” (MS).
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„Наш цар – пи сао је све ти Вар са ну фи је Оп тин ски – пред став ник је во ље 
Бо жи је, а не на род не во ље. Ње го ва во ља је за нас све та, као во ља По ма за ни ка 
Бо жи јег; во ли мо ње га, јер во ли мо Бо га. Ако нам Цар до но си сла ву и на пре дак, 
ми то од ње га при ма мо као ми лост Бо жи ју. Али ако нас за де си по ни же ње 
и не во ља, ми их под но си мо са кро то шћу и сми ре њем, као не бе ску ка зну за 
на ша бе за ко ња, и ни ка да се не ће мо по ко ле ба ти у на шој љу ба ви и ода но сти 
Ца ру, јер оне по ти чу из на ших пра во слав них убе ђе ња и на ше љу ба ви и ода-
но сти Бо гу”.1121

Опет, као што ка же све ште но му че ник Ди ми три је Гдов ски, „са мо цар ска 
власт мо же би ти за ко ни та. Власт је за нас је рар хиј ска, јер ни је са мо не ко пот-
чи њен ме ни, не го сам и ја сам пот чи њен не ко ме ко је из над ме не, што зна чи 
да све по ти че од Бо га, као из во ра сва ке вла сти. Дру гим ре чи ма, та кву власт 
пред ста вља по ма за ник Бо жи ји, мо нарх…”1122

Од ре ђу ју ћи спа се ње ду ша као нај ви ши циљ дру штва, из над сва ког дру-
штве ног или ма те ри јал ног до бра, пра во слав на сим фо ни ја вла сти из бе га ва 
крај но сти од ко јих стра да за пад но дру штво – па по це за ри зам и це за ро па пи-
зам, фа ши стич ку дик та ту ру и се ку лар ну де мо кра ти ју.1123

Пре пре ке: 1. На ци о на ли зам
Сто га би за пра во слав не на ро де пут на прет ка би ла об но ва њи хо вог ду хов-

ног и по ли тич ког је дин ства под окри љем вас кр слог пра во слав ног Цар ства.
Но, оста ју те шко са вла ди ве пре пре ке за оства ре ње те ви зи је. Пр ва је 

кон ти ну и ра ни ути цај на ци о на ли стич ког су пар ни штва – у ве ли кој ме ри на сле-
ђе из пе ри о да тур ске вла да ви не, ка да су на ци о на ли стич ка осе ћа ња би ла од 
по мо ћи у од бра ни Пра во сла вља про тив исла ма, да би по том, ка да је тур ска 
моћ опа ла, окре ну ла пра во слав не про тив пра во слав них.

При ме ри за ово ви дљи ви су сву да: у су пар ни штву Ва се љен ске и Мо-
сков ске па три јар ши је; у на пре ста ном су пар ни штву из ме ђу Гр ка и Сло ве на у 
Ма ке до ни ји, из ме ђу Ру са и Укра ји на ца у Укра ји ни, из ме ђу Ру са, Укра ји на ца, 
Ру му на, Бу га ра и Га га у за у Мол да ви ји, из ме ђу Ру са и Гру зи на на Кав ка зу, као 
и из ме ђу Гр ка и Ара па на Бли ском Ис то ку.1124

1121 Schema-Archimandrite Barsonuphius (Plikhankov), Kelejnye Zapiski, Moscow, 1991, p. 44 (Р).
1122 Свештеномученик Димитрије, у: Pravoslavnaia Rus', N 14 (1587), July 15/28, 1997, p. 5 (Р).
1123 Види: V. Moss, Dogmaticheskoe Znachenie Pravoslavnago Samoderzhavia, Moscow, 1997 (Р).
1124 За добар, савремени преглед проблема националистичких супарништава у православном 
свету види: J.-F. Meyer, Religions et Sécurité Internationale, Berne, Switzerland: Offi  ce Central de la Defense, 
1995.
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Ве ро ват но нај бо љи при мер за то је сте – ва ви лон ска по ме ша ност ет нич-
ких ју рис дик ци ја у ди ја спо ри, чак и ме ђу они ма ко ји су ина че ује ди ње ни око 
или про тив еку ко му ни зма. У Аме ри ци, на при мер, да на шња ју рис дик циј ска 
кон фу зи ја пред ста вља оштар кон траст је дин ству свих пра во слав них ко је је 
та мо вла да ло до 1917. под омо фо ром ру ског ар хи е пи ско па Ти хо на, бу ду ћег 
па три јар ха. То во ди ка оп штем сла бље њу све до че ња пред не пра во слав ни ма, 
ко ји се ипак – без об зи ра на све пре пре ке, ме ђу ко ји ма ни је по след ња срам на 
од лу ка пра во слав них пр во је ра ра ха о пре ки ду сва ког про зе ли ти зма у за пад-
ним зе мља ма – у све ве ћем и ве ћем бро ју про све ћу ју Пра во сла вљем.1125

У Ви зан тиј ском и Ру ском цар ству, уоп ште узев, на ци о на ли сти че пред-
ра су де су ве о ма до бро пре вла да ва не – бо ље не го и у јед ној од др жа ва ко је су 
их на сле ди ле. Успех у тој обла сти слу жи као још је дан по ка за тељ да „ве ли ка 
иде ја” пра во слав ног хри шћан ског цар ства, ако је пра вил но схва ће на, за и ста 
мо же да ује ди ни на ро де.1126

Ево шта о. Ге ор ги је Ме та ли нос пи ше о Ви зан тиј ском цар ству: „Цар ство 
је чи нио ве ли ки број на ро да, али без би ло ка кве 'ет нич ке' ди фе рен ци ја ци је 
ме ђу њи ма. Сва та ме ша ви на ра са жи ве ла је и кре та ла се уну тар јед не – грч ке 
– ци ви ли за ци је и има ла је јед ну ве зу ју ћу ду хов ну си лу: Пра во сла вље, ко је 
је исто вре ме но пред ста вља ло иде о ло ги ју ва се љен ске им пе ри је. Гра ђа ни цар-
ства су по ли тич ки би ли Ри мља ни, кул тур но Гр ци, а ду хов но – пра во слав ни 
хри шћа ни. По мо ћу Пра во сла вља, пре ђа шње од но се упра вља ча и пот чи ње-
них за ме ни ле су уз ви ше ни је брат ске ве зе. Та ко је но во за вет ни род иза бра ни 
(1. Пет. 2,9) по стао ствар ност као 'род Ро ме ја (Ри мља на)', тј. пра во слав них 
гра ђа на цар ства Но вог Ри ма”.1127

Ру ско цар ство је има ло чак и ви ше успе ха, јер је и по те ри то ри ји и по 
ста нов ни штву би ло мно го стру ко ве ће од Ви зан тиј ског цар ства. На рав но, ту 
је би ло гре ша ка и пе ри о да, на ро чи то у XVI II ве ку, ка да се пра во слав на сим фо-
ни ја вла сти опа сно де фор ми са ла у прав цу за пад ног ап со лу ти зма. Но, чак и у 
XVI II ве ку Ру ско цар ство би те шко би ло ока рак те ри са ти као шо ви ни стич ко 
– ма кар и сто га што је од по гре ша ка ње го вих (не ру ских) вла сто др жа ца стра-
дао по нај ви ше ру ски на род.

Јер, ру ска иде ја по сво јој су шти ни је сте пра во слав на хри шћан ска иде ја и 
сто га уни вер зал на. Ево шта је, ци ти ра ју ћи До сто јев ског, пи сао Ни ко лај Ло ски: 

1125 Види: Тhe letter by Christopher George, у: Orthodox Outlook, vol. VI, no. 2, 1991, p. 4.
1126 Fr. Th eocletus of Dionysiou, Pros tous Politevomenous (Г); I.N. Kallianotis, „Th e Need for Unity 
among Orthodox States”, Orthodox Tradition, 1994, vol. XI, no. 3, pp. 58-66.
1127 Metallinos, „Apo ti Romaiki oikoumenikotita ston Ethnistiko Patriotismo”, Exodos, Athens, 1991, p. 
38 (Г).
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„Ис точ ни иде ал, од но сно иде ал ру ског Пра во сла вља, то је 'нај пре, ду хов но 
је дин ство људ ског ро да у Хри сту, а по том, си лом тог ду хов ног је дин ства 
свих у Хри сту, и не сум њи во про ис ти чу ћи из ње га – од го ва ра ју ће др жав но и 
дру штве но сје ди ње ње' (Днев ник пи сца, мај-јун 1877)”.1128 На рав но, ова иде ја 
ни ка да ни је би ла у пот пу но сти ова пло ће на у ру ској исто ри ји, а ле њи ни зам 
и со вјет ски па три о ти зам би ли су гро теск не па ро ди је на ру ску иде ју и ру ски 
па три о ти зам. И да на шња пост ко му ни стич ка Ру си ја на ла зи се да ле ко од оства-
ре ња то га уни вер за ли зма ко ји је До сто јев ски то ли ко ис ти цао.

Но, они ко ји Ру си ју ви де као др жа ву ко ја је од у век би ла шо ви ни стич ка 
и екс пан зи о ни стич ка, чи не исто вре ме но исто риј ску и мо рал ну по гре шку. 
Из у зев мо жда Бе са ра би је 1812. го ди не, Ру си ја ни ка да ни је на сил но осва ја ла 
те ри то ри је ко ји су при па да ли дру гим пра во слав ним на ро ди ма. Што се ти че 
не пра во слав них на ро да, Ру си ја је пр во по че ла да се ши ри на Ис ток у XVI 
ве ку и то де лом пу тем мир не ко ло ни за ци је сла бо на се ље них обла сти, као у 
се вер ним кра је ви ма и Си би ру, а де лом ору жа ним осва ја њем, као што је Иван 
Гро зни осво јио Ка зан. Ипак, тре ба се при се ти ти да су ра то ви про тив Та та ра 
би ли ра то ви про тив бив ших за во је ва ча са ме Ру си је и да је Злат на Хор да то-
ком мно гих ве ко ва пред ста вља ла прет њу ка ко фи зич ком та ко и ду хов ном 
оп стан ку Ру си је. Ка да је За пад у пи та њу, ру ски ра то ви про тив По ља ка, Шве-
ђа на, Фран цу за и Не ма ца го то во увек су има ли од брам бе ни ка рак тер, јер су 
би ли по ве за ни са осло ба ђа њем ру ских зе ма ља – зе ма ља са зна чај ним уде лом 
ру ског ста нов ни штва, чи ји је ду хов ни и на ци о нал ни иден ти тет био озбиљ но 
угро жен. Ру си ја је са мо у рет ким при ли ка ма пред у зи ма ла чи сто офан зи ван 
рат и, као што је при ме тио Хен ри Ки син џер, она је „пред ста вља ла ин те ре сан-
тан фе но мен: го то во сва ки офан зи ван рат ко ји је во ди ла за вр ша вао се ло ше, 
а го то во сва ки од брам бе ни по бе до но сно – па ра докс”.1129

Да, па ра докс, али ла ко об ја шњив: ка да се Ру си ја бо ри ла шти те ћи сво ју 
пра во слав ну хри шћан ску иде ју, Го спод јој је да вао по бе ду, од у зи ма ју ћи Сво ју 
по др шку са мо он да ка да би она ту иде ју из да ла. Сто га, док год Ру си ја оста је 
вер на сво јој иде ји, ми мо же мо оче ки ва ти да ће она у кон фликт са дру гим на-
ро ди ма ући са мо ка да та иде ја бу де угро же на. У да на шње вре ме та иде ја још 
ни је ова пло ће на уну тар са ме Ру си је, јер ни Ле њи но ва Ру си ја, ни Јељ ци но ва 
Ру си ја, ни Ру си ја Жи ри нов ског ни је истин ска и – Све та Ру си ја. Али то ком 
бор бе истин ске и све те Ру си је да се из ву че ис под пе та ту ђих иде о ло шких 
кон цеп ци ја, по ја ва по ме ну тог кон флик та је не из бе жна.

1128 Lossky, N.O. Bog i Mirovoe Zlo, Moscow: Respublika, 1994, p. 233 (Р).
1129 Kissinger, H. „Russian and American Interests aft er the Cold War,” у: Sestanovich, S. (ed.) Rethinking 
Russia's National Interests. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, 1994, p. 3.
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Та да ће дру ги пра во слав ни на ро ди мо ра ти да пре вла да ју сво је на ци о на ли-
стич ко и са мо о прав да ва ју ће ан ти ру ско рас по ло же ње и да схва те ка ко њи хов 
соп стве ни оп ста нак као пра во слав них на ци ја са да за ви си од Ру си је, баш као 
у вре ме ка да је Ру си ја пред ста вља ла је ди ну за шти ту пра во слав них од Ту ра ка 
и од За па да. Јер ре чи Ф. Тјут че ва, на пи са не пре 140 го ди на, ва же и да ље: „Још 
одав но по сто је са мо две ствар не си ле – ре во лу ци ја и Ру си ја. Те две си ле да нас 
су ме ђу соб но су прот ста вље не, а су тра ће мо жда сту пи ти у бор бу. Ме ђу њи ма 
ни су мо гу ћи ни ка кви пре го во ри, ни ка кви спо ра зу ми; по сто ја ње јед не јед на ко 
је смр ти дру ге! Од ис хо да бит ке из ме ђу њих, нај ве ће бит ке ко ју је свет ика да 
ви део, за ви си чи та ва по ли тич ка и ре ли ги о зна бу дућ ност чо ве чан ства”.1130

Тра ге ди ја ни је са мо то што на ци о на ли зам да нас раз два ја пра во слав не 
од пра во слав них: он пру жа мо гућ ност пот пу но не мо рал ним и у су шти ни 
ан ти пра во слав ним ти ра ни ма, ка кви су да на шњи ли де ри Ср би је1131, да у име 
Пра во сла вља пред у зи ма ју вар вар ске ра то ве ко ји ма ши ром све та са мо ка ља ју 
све то име Пра во сла вља. Јер иако по сто ји ре ал на прет ња за Ср би ју од стра не 
ка то ли ци зма и исла ма, зла сред ства ко ја су ко ри шће на за ње ну од бра ну ду го-
роч но мо гу са мо да јој ште те. Пра во слав ни по сву да тре ба да зна ју да на ци о на-
ли стич ко-ко му ни стич ке уби це ко је да нас сто је на че лу срп ског на ро да не ма ју 
ни шта за јед нич ко са све тим иде а ли ма и про шло шћу пра во слав не Ср би је, да 
са мо до бро мо же да по бе ди зло и да Ве ли ка Ср би ја – ве ли ка у ду хов ном сми слу 
– мо же би ти об но вље на је ди но чи сто том и по ка ја њем, а не „ет нич ким чи шће-
њем” и на си љем. Исто се од но си и на иде ју Ве ли ке Грч ке и Ве ли ке Ру си је. Јер 
прав да по ди же на род, а грех је сра мо та на ро ди ма (Прич. 14,34).

Пре пре ке: 2. Еку ме ни зам
Дру гу озбиљ ну пре пре ку на пу ту об но ве Ро меј ства пред ста вља то што 

ве ћи на пра во слав них хри шћа на и да ље оста је при вр же на је ре си еку ме ни зма. 
Јер ма да су ре чи „ко му ни зам” а у све ве ћој ме ри и „еку ме ни зам” већ дис кре-
ди то ва не, на ро чи то у кру го ви ма ру ске цр кве не ин те ли ген ци је, ипак, ве ћи на 
и да ље иде за је рар си ма ко ји су ду бо ко огре зли у тој ан ти хри шћан ској је ре-
си. Ово се мо гло ви де ти и у ре ак ци ја ма на еку ме ни стич ки го вор па три јар ха 
Алек си ја у њу јор шкој си на го ги у но вем бру 1991, ка да су мно ги тај го вор 
оце ни ли као је ре тич ки, али ни је усле ди ло ни ка кво ма сов ни је на пу шта ње 
Мо сков ске па три јар ши је.1132

1130 Tyutchev, Polnoe sobranie sochinenij, St. Petersburg, 1913, p. 295 (Р).
1131 Ово поглавље је написано 1999. године – прим. ред.
1132 Pryamoj Put', February, 1992, p. 5; Constantine Dushenov, Nikodimovshchina, Moscow, 1997 (Р).
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То све до чи о стал ном ја ча њу по ли ти кант ског на чи на раз ми шља ња 
у са вре ме ном Пра во сла вљу, ка да на кон по ја ве је ре си не сле ди фор мал на 
осу да је ре ти ка и пре кид сва ког цр кве ног оп ште ња са њи ма, ка ко то зах те ва 
све ште но Пре да ње Цр кве, не го са мо не моћ ни „из ра зи про те ста” од стра не 
„ло јал не опо зи ци је”.

Јер еку ме ни зам је на пи так спра вљен од мно гих отров них суп стан ци, од 
ко јих за Пра во сла вље нај о па сни ју не спор но пред ста вља пред ло же на уни ја 
са ри мо ка то ли ци змом.  

Пра во слав но Ро меј ство и ри мо ка то ли ци зам, Пра во слав на хри шћан ска им-
пе ри ја ис точ них Ро ме ја и „Све то рим ско цар ство” За па да (да нас чи тај: Европ-
ска Уни ја) је су ди ја ме трал на су прот ност – не по мир љи ви и не сје ди њи ви. 

Пра во слав но Ро меј ство по чи ва на прин ци пу истин ске Са бор но сти (Ка то-
лич но сти), ка да сва ка по ме сна Цр ква по се ду је пу но ћу бла го да ти у је дин ству 
са свим оста лим Цр ква ма, али не за ви сно од њих, а од лу ке се до но се кроз 
са бор ну са гла сност у су шти ни рав но прав них епи ско па, чи ји је ауто ри тет 
уте ме љен на њи хо вој пот пу ној вер но сти апо стол ском Пре да њу. Оно та ко ђе 
по чи ва на ре ла тив ној ме ђу соб ној не за ви сно сти цр кве не и др жав не сфе ре, 
при че му се под др жа вом под ра зу ме ва пра во слав на мо нар хи ја ко ја има за 
циљ да у сво јим гра ни ца ма спро во ди у жи вот је ван ђел ске за ко не и да шти ти 
и по ма же ши ре ње пра во слав ног хри шћан ства из ван тих гра ни ца.

Са дру ге стра не, рим ски ка то ли ци зам по чи ва на ра за ра њу Са бор но сти, 
јер, пре ма ње го вом уче њу, ни јед на по ме сна Цр ква не мо же има ти бла го дат 
не за ви сно од Ри ма, а од лу ке би ло ког са бо ра епи ско па, чак и ва се љен ског, 
не ма ју ни ка кву за кон ску сна гу док их не по твр ди па па. Ње гов ауто ри тет 
за сни ва се на опо зи ву апо стол ског пре да ња и за ме ни исти не на дах ну те од 
Ду ха Све то га пап ским „fi  at” (лат. „не ка бу де”). Он та ко ђе по чи ва на уки да њу 
раз ли ке из ме ђу Цр кве и др жа ве, та ко да Цр ква по ста је др жа ва и зах те ва да 
јој се све оста ле др жа ве пот чи не, у ду ху со ци ја ли стич ког из јед на ча ва ња свих 
тра ди ци о нал них вред но сти и уста но ва.

Баш као што мо же би ти са мо јед на Све та, Са бор на (Ка то ли чан ска) и 
Апо стол ска Цр ква, та ко мо же би ти и са мо јед но истин ско Ро меј ство. Сто га 
сва ко сје ди ње ње фор ме пра во слав ног Ро меј ства и са др жа ја рим ског ка то ли-
ци зма мо ра да пред ста вља пре ва ру.

Јер, ка ко пи ше о. Или ја Фра цеа: „Уни ја – то је по сле ди ца по ку ша ја Ка то лич-
ке цр кве да ус по ста ви - ви ше по ли тич ким не го цр кве ним сред стви ма - власт и 
ју рис дик ци ју па пе у пра во слав ним зе мља ма. Уни ја је ро ђе на са мо та мо где су се 
са ри мо ка то ли ци змом сре ли Пра во сла вље и Ро меј ство… Не по сто ји ни ка ква 
уни ја у про те стант ским зе мља ма или у Ен гле ској, без об зи ра на то што је би ло 
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ди ја ло га са њи ма. Да се тач ни је из ра зи мо, уни ја је вр ху нац про до ра па пи зма у 
Пра во сла вље, то је ри мо ка то лич ки па ра зит на те лу Ро меј ства”.1133

Упр кос овој чи ње ни ци и же сто кој осу ди уни јат ства од стра не по ме сних 
Пра во слав них цр ка ва на Све пра во слав ном са бо ру у Кон стан ти но по љу 1992, 
„свет ско пра во сла вље” на ста вља да ра ди на пот пу ној уни ји са Ри мом. Та ко су 
на пра во слав но-ри мо ка то лич ком ску пу у Ба ла ман ду у Ли ба ну 1994. го ди не 
пра во слав ни де ле га ти при зна ли Ка то лич ку цр кву као „се стрин ску цр кву” у 
пу ном сми слу те ре чи. Ка ко је ис та као па три јарх Вар то ло меј, Пра во сла вље и 
Ри мо ка то ли ци зам су „два плућ на кри ла” јед но га те ла. Та кве тврд ње по но во 
су де мон стри ра ле, ако је да ља де мон стра ци ја уоп ште би ла по треб на, да су 
је рар си зва нич ног „свет ског пра во сла вља” пот пу но из гу би ли со истин ског 
Ро меј ства и да су по ста ли уни ја те по ду ху и у исти ни.

Али па ра док сал но је то, да пад еку ме ни зма из гле да све не из бе жни ји, што 
се ви ше чи ни да он до сти же зе нит сво је мо ћи. Та ко док па па – тај то та ли тар ни 
вук у јаг ње ћој ко жи еку ме ни зма – ши ри сво је ге о по ли тич ке пла но ве, хи ља де 
ње го вих све ште ни ка ски да ју све ште нич ки чин и же не се, ње го ви те о ло зи све 
ви ше по ста ју про те стан ти у сво јој те о ло ги ји, док се ла и ци бу не про тив све га 
– од ли тур гиј ског сти ла до за бра не абор ту са и кон тра цеп ци је, од од но са цр кве 
пре ма со ци ја ли зму до ауто ри те та са мог па пе. Ан гли кан ска цр ква се рас па да док 
је „све о бу хват ност” ко јом се она то ли ко по но си ли ша ва и по след њих оста та ка 
нај о бич ни је ве ре и ди сци пли не, док про те стан ти бра не „пра ва” хо мо сек су а-
ла ца и сва ко ја ка из о па че ња. Сву да про ди ре па га ни зам „но вог до ба”. Опа да ње 
За па да, ко је је за пад ним по сма тра чи ма би ло очи глед но још по чет ком XX ве ка, 
са да се пре тво ри ло у сур ва ва ње у све ду бљу „цр ну ру пу”.

Ипак, баш као што је Сол же њи цин че сто по на вљао да је глав ни са ве зник 
За па да у бор би про тив со вјет ског ан ти хри ста то ком Хлад ног ра та био ру ски 
на род, та ко се мо же по ка за ти да је нај ве ћи са ве зник пра во слав них, по сле 
Бо га и Ње го вих све тих, у бор би про тив европ ског ан ти хри ста, не све сно 
стре мље ње за пад них на ро да ка њи хо вом из гу бље ном Ро меј ству. Јер у ме ри 
у ко јој са го ре ва ју „др во, се но и сла ма” по стра скол не за пад не ци ви ли за ци је, 
от кри ва се до ра скол ни те мељ ње не истин ске и пра во слав не ве ре у Го спо да 
Ису са Хри ста. Та ко се Бри тан ци са об но вље ним ин те ре сом окре ћу сво јим 
келт ским и ан гло-сак сон ским све ти ма, а фран цу зи сво јим га ли кан ским цр-
ква ма и ли тур ги ја ма.1134 

1133 Fratsea, „Ounia: 'i en ti Anatole Dyse'”, Synaxe, 40, October-December, 1991, p. 25 (Г).
1134 Види: Jean-Francois Mayer, „L'Orthodoxie doit-elle etre byzantine? Les tentatives de creation d'une 
Orthodoxie de rite occidental”, у: G. Ivanoff -Trinadtzaty (ed.) Regards sur l'Orthodoxie, Lausanne: L'Age 
d'Homme, 1997 (Ф).
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Упра во Ро меј ство За па да, на сле ђе ње го вог пр вог хри шћан ског ми ле ни ју ма, 
пред ста вља је ди ни ре ал ни основ за ује ди ње ње Евро пе. То на сле ђе по че ло је да 
се ра си па он да ка да је Ро меј ству ту ђи Фра нак Кар ло осно вао дру го хри шћан ско 
Рим ско цар ство (800. г), ка да је још је дан Ро меј ству ту ђи Фра нак, па па Ни ко ла 
I, по ку шао да уне се „fi  li o que” у Сим вол ве ре, а пап ску ауто кра ти ју у пра во слав-
ну Бу гар ску (861), и ка да је Ро меј ству ту ђи Не мац, „све ти рим ски им пе ра тор” 
Хен рик II, при ли ком сво га кру ни са ња у Ри му (1014) на но во унео „fi  li o que”, а 
дру ги Не мац, па па Лав IX, из ба цио из Ли тур ги је Епи кле зу, мо ли тву при зи ва-
ња Ду ха Све то га, и умро упра во пре но што га је Ве ли ка Кон стан ти но пољ ска 
Цр ква од се кла од Јед не, Све те, Са бор не и Апо стол ске Цр кве (1054).1135

И по што се жи во твор ни дах Ду ха Све то га уда љио са ол та ра цр кве Св. 
Пе тра у Ри му, на пре сто ли ма, ка те дра ма и у пу ти ри ма за пад ног рим ског 
све та за ме нио га је смр то но сни отров кне за та ме. У то ме је би ла тра ге ди ја; 
она тре ба да бу де пре вла да на ако до ђе до об но ве Ро меј ства. Да ће до та кве 
про ме не за и ста и до ћи, ма кар и као ре зул тат ужа сног ра та, по ру ка је не ко ли-
ко пра во слав них про ро чан ста ва.1136

Пре пре ке: 3. Европ ски ан ти христ
Тре ћу ве ли ку пре пре ку за об но ву Ро меј ства сто га пред ста вља ожи вља-

ва ње за пад но е вроп ског, бли ско и сточ ног и ки не ског ан ти хри ста.
Иако ис по ве да ју раз ли чи те ре ли ги је, сви ма њи ма за јед нич ка је мр жња 

пре ма Пра во сла вљу и при вр же ност ко му ни стич ким об ли ци ма дру штве ног 
ор га ни зо ва ња. Ве ро ват но нај о па сни ји од њих, ма да на о ко „нај ми ро љу би ви-
ји”, је сте „Све то рим ско цар ство” у об ли ку Европ ске Уни је, ко ја већ по ка зу је 
огро ман ути цај на по ли тич ки и ре ли ги о зни жи вот пра во слав них зе ма ља. 
Овај за пад ни Ва ви лон де лу је по пут маг не та на оси ро ма ше не на ро де ис точ не 
Евро пе ко ји, за сле пље ни де мо крат ском иде о ло ги јом, из гле да ни су у ста њу 
да ви де ка ко но ва Евро па по се ду је све цр те дру гог со ци ја ли стич ког мо но ли-
та, из гра ђе ног у су шти ни на истим ате и стич ко-ху ма ни стич ким те ме љи ма 
као и со вјет ски мо но лит, чи је ру ше ње тек што су про сла ви ли.1137 На сре ћу, 

1135 Види: увод Патрика Рансона у: Cyrille Lampsaque, La Mystifi cation Fatale, Lausanne: L'Age 
d'Homme, 1987 (Ф); John Romanides, Franks, Romans, Feudalism and Doctrine, Boston: Holy Cross 
Orthodox Press, 1981.
1136 Види: Fomin, op. cit.; Fr. Nilus Sotiropoulos, Th e Coming Sharp and Two-Edged Sword, Athens, 1973; 
A. Panagopoulos, Agioi kai Sophoi peri ton mellonton na symbosi, Athens: Agios Nicodemus; Bishop Gregory, 
Ti tha doume emeis kai ta paidia mas, Kalamata, 1975 (Г).
1137 Види: V. Moss, „Th e European Union: A New Totalitarianism?”, Orthodox Life, vol. 45, no. 2, March-
April, 1995, pp. 12-21; John Laughland, Th e Tainted Source, London: Warner Books, 1998.
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пра во слав ни на ро ди Ис точ не Евро пе ве ћи ном де лу ју су ви ше си ро ма шно и 
не ста бил но да би у бли ској бу дућ но сти по ста ли чла но ви Но ве Евро пе. Но, 
док су они за шти ће ни, ма кар и про тив сво је во ље, од укљу чи ва ња у са став 
тог но вог со ци ја ли стич ког ко ло са, овај по след њи ће да ап сор бу је све њи хо ве 
пре ђа шње не при ја те ље из Цен трал не Евро пе.

Ако прет ња од по нов не по ја ве со ци ја ли зма у За пад ној Евро пи де лу је пре-
те ра но, тре ба да зна мо да ће со ци ја ли зам увек оста ти ис ку ше ње за дру штво 
ко је је из гу би ло сво је ко ре не у Не бе ској Цр кви. Др жа ве со ци ја ли стич ког 
ти па у овом или оном об ли ку по ја вљи ва ле су се на зе мљи од нај ра ни јих вре-
ме на1138 и пад „со вјет ског мо де ла” не да је га ран ци ју да не ће би ти опет по ку-
ша но са ма ње гру бом, „мир ни јом” ва ри јан том истог екс пе ри мен та. Све док 
су ци ље ви ко је љу ди се би по ста вља ју мир на зе мљи (пре не го мир са Бо гом) 
и ма те ри јал но оби ље (пре не го ду хов но до бро), про паст јед ног по ку ша ја да 
их оства ре пу тем ор га ни зо ва ња у цен тра ли зо ва но и све о бу хват но дру штво, 
са мо ће их још ви ше под сти ца ти да по ку ша ју по но во. У све ком плек сни јем 
и уни фи ко ва ни јем све ту, су пер ком плек сна и ул тра у ни фи ко ва на свет ска др-
жа ва не из бе жно ће из гле да ти као је ди но ре ше ње про бле ма.

У том кон тек сту Ру си, са њи хо вим не у по ре ди вим ис ку ством о пра вој 
при ро ди со ци ја ли зма, има ју нај ве ћу од го вор ност да пре у зму вођ ство у од би-
ја њу но ве опа сно сти. Они су је ди ни пра во слав ни на род ко ји по се ду је ре ал ну 
вој ну и по ли тич ку моћ; са мо они мо гу да по не су плашт Хри шћан ског Ри ма; 
са мо они мо гу да из ве ду и дру ге пра во слав не на ро де из без да на и да до не су 
све тлост Пра во сла вља на ро ди ма ко ји бо ра ве у та ми и на Ис то ку и на За па ду. 
Јер, као што је ре као псков ски ста рац Фи ло теј ца ру Ва си ли ју III, „Мо сква је 
Тре ћи Рим, а че твр то га не ће би ти…”.

Нео п хо дан је ли дер ко ји ће од ба ци ти по за пад ња че ње, не од ба цу ју ћи при 
то ме ну жно За пад, ли дер ко ји ће се бо ри ти про тив ре во лу ци је не ко ри сте ћи 
при то ме оруж је ре во лу ци о на ра, тј. ко ји ће у сво ме де ло ва њу по ла зи ти од 
убе ђе ња да циљ не оправ да ва сред ства. Да кле, он тре ба да бу де про све ће ни 
па три о та а да исто вре ме но не бу де на ци о нал-шо ви ни ста, рев ни тељ Пра во-
сла вља ко ји је та ко ђе ху ма ни хри шћа нин, са мо др жац ко ји љу би свој на род и 
слу жи му, али не уга ђа ње го вим стра сти ма. Де мо крат ски За пад не ве ру је у та-
квог вла да ра и не же ли га. Јер он же ли да бу де сло бо дан од би ло ка кве вла сти, 
људ ске или Бо жи је, што је - ка ко је про ро ко вао Ши га љев код До сто јев ског, а 
исто ри ја XX ве ка не по ре ци во до ка за ла - нај бо љи пут ка ап со лут ној ти ра ни ји. 
Но, пра во слав ни Ис ток жи ви ве ром и ка да поч не да тво ри де ла ве ре, Го спод 
ће не сум њи во удо во љи ти ње го вој же љи да има пра вед ног ца ра. 
1138 Види: Igor Shafarevich, Sotsializm kak yavlenie mirovoj istorii, Paris: YMCA Press, 1977 (Р).
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Ода кле мо же да до ђе та кав цар? Као што смо већ по ка за ли, са мо из Ру си је. 
Јер об но ва Ро меј ства мо гу ћа је са мо та мо где је Пра во сла вље, али не тек име 
Пра во сла вља, не го ствар но, аскет ско, стра дал но Пра во сла вље, Пра во сла вље 
све тих ру ских Но во му че ни ка и Ис по вед ни ка. Та ко се још јед ном вра ћа мо 
оној пе ћи у ко јој се то ком XX ве ка у ве ли кој ко ли чи ни пре чи шћа ва ло зла то 
Истин ског Пра во сла вља – на след ни ку рим ских ка та ком би пр ва три ве ка и 
ка та ком би Но вог Ри ма XVI II-XIX ве ка – ка та ком ба ма Тре ћег Ри ма, Ру си ји.

Али тре ба да се чу ва мо фал си фи ка та, по себ но сто га што се ла жна ру ска 
де мо кра ти ја и ла жна Мо сков ска па три јар ши ја већ ба ве иде јом о ства ра њу 
ма ри о нет ског „са мо др жа вља” ко је ће но си ти име Ро ма но вих, али не и углед 
те по ро ди це. Јер, ка ко пи ше је дан ка та комб ни све ште ник, за истин ски пре-
по род Ру си је „чак и ако бу де иза бран цар, он оба ве зно мо ра да при па да 
Истин ској Пра во слав ној Цр кви. Тој Цр кви тре ба да при па да ју и сви они 
ко ји пред ста вља ју пре по ро ђе ну Ру си ју… Пр во ује ди ње ње на ро да… мо же 
да се по ја ви у јед ном крај ње не по вољ ном исто риј ском и по ли тич ком мо мен-
ту, на те ри то ри ји Ру си је или чак ње ног ма лог де ла… Мо гу ће је да ће та кво 
ује ди ње ње 'уну тар Ру си је' мо ћи да по стиг не са мо 100-200 љу ди, ко ји ма ће се 
оста так на ро да при дру жи ти ка сни је. У не ком тре нут ку пра во слав ни Цар би 
чак мо гао да бу де иза бран у њи хо вој сре ди ни…”.1139

Са мо истин ски пра во слав но цар ство мо же би ти ле ги тим на власт Ру си је 
– или При вре ме на вла да ко ја би са ве сно при пре ми ла пут за по вра так са мо др-
жа вља и не дво сми сле но осу ди ла сва бе за ко ња до ко јих је до шло у др жав ном 
жи во ту Ру си је од фе бру а ра 1917.1140 

Да ће Ру си ја би ти са чу ва на и да ће се из ру ског на ро да по ја ви ти истин ски 
пра во слав ни цар, то је от кри ве но у не ко ли ко про ро шта ва.1141 А ако мно ги ма 
то још увек из гле да не ве ро ват но, при се ти мо се дру ге чу де сне об но ве Ро меј-
ства у исто ри ји Ру си је, ка да је 1611. го ди не Вр би цу пра зно вао са мо је дан 
чо век – Па три јарх-му че ник Ге ро мо ген. У та стра шна вре ме на, ка да су бо ља-
ри отво ре но уста ли про тив за ко ни тих др жав них вла сти, а бан де стра на ца и 
раз бој ни ка ха ра ле ши ром зе мље, Го спод је при звао пред став ни ка ду хов ни-
штва, ар хи ман дри та Ди о ни си ја из Тро ји це-Сер ги је ве Ла вре, пред став ни ка 
плем ства, кне за Ди ми три ја По жар ског и пред став ни ка на ро да, ме са ра Ко зму 
Ми њи на, ко ји су, ода звав ши се на па три јар хов по зив, уз по моћ чу до твор не Ка-

1139 Fr. Basil Redechkin, „Rossia voskresnet”, Pravoslavnaia Rus', N 18 (1495), September 15/28, 1993, p. 
11 (Р).
1140 Alexander Nikitin, „Chto zhe trebuietsa ot pravitel'stva dlia priznania ego perekhodnym k 
zakonnomu?” Vozvrashchenie, N 2, 1993, pp. 6-8 (Р).
1141 Види: Fomin, op. cit., гл. 21.
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зан ске ико не Мај ке Бо жи је осло бо ди ли Мо скву од ка то ли ка, об но ви ли ред и 
са зва ли Зем ски са бор ко ји је иза брао пр вог ца ра из ди на сти је Ро ма но вих.

Гер мо ген XX ве ка, Свја теј ши па три јарх Ти хон већ је упу тио свој по зив 
пре се дам де се так го ди на: „За кли њем и све вас, вер на че да Пра во слав не Цр кве 
Хри сто ве, да не сту па те ни у ка кво оп ште ње са та квим из ро ди ма од људ ског 
ро да: из ба ци те зло га из ме ђу вас са мих (1. Кор. 5,13). Си лом смр то но сног 
оруж ја не при ја те љи Цр кве пре у зи ма ју власт над Њом и Ње ним на сле ђем, а 
ви им се су прот ста ви те си лом ва ше ве ре, ва шег моћ ног све на род ног ва па ја 
ко ји ће за у ста ви ти без ум ни ке и по ка за ти им да не ма ју пра ва да се на зи ва ју 
за ступ ни ци ма на род ног до бра и устро ји те љи ма но вог жи во та пре ма за по-
ве сти на род ног ра зу ма, јер де лу ју чак ди рект но про тив на род не са ве сти. А 
ако бу де по треб но и да се по стра да за де ло Хри сто во, по зи вам вас, љу бље на 
че да Цр кве, по зи вам вас на та ква стра да ња, ре чи ма све тог апо сто ла: Ко ће 
нас ра ста ви ти од љу ба ви Хри сто ве? Жа лост или те ско ба, или го ње ње, или 
глад, или го ло ти ња, или опа сност, или мач? (Рим. 8,35).

А ви, бра ћо ар хи па сти ри и па сти ри, не ча се ћи ни ча са у ва шем ду хов ном 
де ла њу са пла ме ном рев но шћу по зо ви те ва ша че да у за шти ту да нас по га же-
них пра ва Цр кве Пра во слав не, од мах ства рај те ду хов не са ве зе, по зи вај те 
да се не по ну жди не го до бро вољ но ста је у ре до ве ду хов них бо ра ца, ко ји ће 
спо ља шњој си ли су прот ста ви ти си лу сво га све тог на дах ну ћа, и ми се твр до 
на да мо да ће не при ја те љи Цр кве Хри сто ве би ти по сра мље ни и рас ту ре ни си-
лом кр ста Хри сто вог, јер је не про ме њи ви за вет Са мог Бо жан ског кр сто но сца: 
Са зи да ћу Цр кву Сво ју, и вра та па кла не ће је над вла да ти (Мт. 16,18)”.1142

Да нас ар хи ман дри та Ди о ни си ја Сер ги је-Тро јиц ког и ње го ве мо на хе 
пред ста вља Ка та комб на Цр ква, ко ја је, оде ве на у пур пур без број них но вих 
му че ни ка и ис по вед ни ка, на се би ис пи та ла сву те жи ну на ср та ја ан ти хри ста, 
чу ва ју ћи сво је ис по ве да ње ве ре чи стим и не при ко сно ве ним. Ако на род на 
кра ју пре по зна ње ну скри ве ну ле по ту и од ба ци сво ју пре да ност не са мо бо го-
бор ној ко му ни стич кој вла сти, не го и од ступ нич кој Мо сков ској па три јар ши-
ји, он да ће Го спод по ди ћи и но ве По жар ске и но ве Ми њи не, и но ви Ми ха ил 
Ро ма нов уз и ћи ће на трон пра во слав них Ца ре ва, ра ди за шти те и утвр ђи ва ња 
Пра во сла вља у чи та вом све ту. Ни је то не мо гу ћи сан, не го нео п ход на на да; 
јер где не ма ви зи је, ра си па се на род (Прич. 29,18).

По ре чи ма но вог све ште но му че ни ка Јо ва на, Ар хи е пи ско па ли тван ског, 
„Го спод је исти, ју че и за у век. Док сра мо та без бо жни штва да нас при ти ска де-
цу но вог Изра и ља, Све те Ру си је, не где у ру ским рав ни ца ма или у си бир ским 
1142 Patriarch Tikhon, Poslania Svyatitelia Tikhona Patriarkha Moskovskogo i vseya Rusi, Moscow: 
„Prosvetitel'”, 1990, pp. 14-15 (Р).
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шу ма ма, или у не кој од зе ма ља из гнан ства и ра се ја ња ве ли ког бо го но сног 
на ро да, већ се при пре ма бла го дат на њи ва на ко јој ће ни ћи онај ко га је Бог 
иза брао за осло бо ђе ње и пре по род бо го но сног на ро да. Не ма ви ше во ђа и 
па сти ри жи ве у те шким окол но сти ма. Људ ско око не ви ди ода кле би мо гло 
до ћи из ба вље ње, али Све зна ју ћем је то по зна то. Го спод ће са мо Ње му зна-
ним пу те ви ма по ди ћи од го ва ра ју ће љу де у од го ва ра ју ће вре ме. У то мо же мо 
и тре ба да бу де мо убе ђе ни”.1143 

Три све до чан ства
Не ка за вр шну реч да ју три до ку мен та из Бре жње вље вог пе ри о да. Пр ви 

је са ми здат ски до ку мент Ка та комб не Цр кве: „Сви ар гу мен ти у за шти ту и 
оправ да ње Мо сков ске па три јар ши је про тив реч ни су и у крај њем ис хо ду 
нео збиљ ни. Они су уте ме ље ни на же љи да се по сто је ће ста ње у цр кви сма тра 
за при род но и за до во ља ва ју ће са ду хов не тач ке гле ди шта. Про тив реч ност 
се ла ко от кри ва: ка да се раз го вор по ве де о спо ља шњем на ср та ју на Цр кву, 
он да ка жу: 'На ше цар ство ни је од овог све та'; али ка да се ука же на ду хов ни 
ком про мис са кне зом овог све та, он да од го ва ра ју да је то нео п ход но због очу-
ва ња је рар хиј ског пре јем ства, хра мо ва итд. – тј. ра ди спо ља шње ор га ни за ци је 
Цр кве. При род но, та ква не до след ност све до чи о ду хов ној не по сто ја но сти и 
уну тра шњем ра строј ству Мо сков ске па три јар ши је. Ова си ту а ци ја не мо же 
веч но да тра је. Ре ли ги о зна свест тре ба или да у пот пу но сти осве сти се бе, или 
да са свим иш че зне као ре ли ги о зна свест. По след ње је, те о рет ски гле да но, јед-
на ко мо гу ће као и пр во: јер и не кад слав на Кар та гин ска Цр ква је иш че зла. 
А ми се кре пи мо ве ром да ће до ду хов не об но ве Ру си је и осло бо ђе ња Цр кве 
ипак до ћи. Ве ру је мо да ако свет не про пад не, пре или ка сни је у осло бо ђе-
ној Ру си ји са ста ће се По ме сни Са бор на ше Цр кве ко ји ће до не ти пло до ве 
на по ра и под ви га то ком ду гог пе ри о да без са бо ра (јер не мо гу се на зи ва ти 
Са бо ри ма ску по ви со вјет ских је ра ра ха ко је су за јед но ор га ни зо ва ли Со вјет 
за ре ли ги о зне по сло ве и па три јар ши ја). Ауто ри овог члан ка, ко ји при па да ју 
'Ка та комб ној' Цр кви, сма тра ју за сво ју све ште ну оба ве зу да пр вом при ли ком 
ко ја им се пру жи по све до че о то ме да она још по сто ји. На том бу ду ћем Са бо ру 
'Ка та комб на' Цр ква ће пру жи ти све до чан ство чи сто те сво је ве ре, не у пр ља-
не би ло ка квим ком про ми си ма са не при ја те љи ма Хри сто вим; јер ку пље на 
мо ли тва је не чи ста мо ли тва. 'Ка та комб на' Цр ква ће та ко ђе пру жи ти све до-
чан ство о под ви зи ма сво јих му че ни ка и ис по вед ни ка у Име Хри сто во… Она 
ће пру жи ти све до чан ство сво је не по ко ле бљи ве ве ре у Ису са Хри ста, ко јом 
1143 Andreyev, Russia's Catacomb Saints, op. cit., p. 593.
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се кре пи и жи ви већ де се ти на ма го ди на, чу ва на Бо жан ском бла го да ћу сред 
про го на и из дај ства. Јер као што је со вјет ско цар ство пра сли ка ан ти хри ста, 
та ко је и 'Ка та комб на' Цр ква нај бли жа од свих пра сли ка Цр кве по след њих 
вре ме на – Же не об у че не у сун це ко ја је бе жа ла у пу сти њу. Ње не ри зе сат ка не 
су од под ви га све тих. Баш као у вре ме Или је Про ро ка Го спод је Се би са чу вао 
се дам хи ља да вер них до вре ме на ко је је по зна то је ди но Ње му.

На ша Цр ква жи ви те шким жи во том; вла сти не ми ло срд но ис тре бљу ју 
ње не чла но ве; нас из да ју бра ћа ко ја се бе сма тра ју пра во слав ним. Ми смо 
ра се ја ни као пше ни ца, али ве ру је мо да ће оно га ча са ка да то бу де по треб но, 
Хри стос по сла ти Сво га вер ног уче ни ка, ко ји ће укре пи ти Ње го ву бра ћу. За-
јед но са апо сто лом Па влом усу ђу је мо се да ка же мо: Ми ни смо од оних ко ји 
од сту па ју на про паст, не го од оних ко ји ве ру ју на спа се ње ду ше (Је вр. 10,39). 
И та на ша ве ра, ко јом све ти по бе ди ше цар ства, да је нам сна ге да оче ку је мо 
час по се те Бо жи је. С на ма је Бог, ра зу ми те, на ро ди, и  по ко ри те се, јер је с 
на ма Бог!”

Дру ги до ку мент је про по вед ар хи е пи ско па Авер ки ја Си ра ку шког: „Сва-
ком ра зум ном вер ном Ру су тре ба да бу де пот пу но ја сно да ако је пр во Смут но 
вре ме тра ја ло све га пет на ест го ди на, а да на шње дру го, мно го стру ко стра-
шни је, тра је већ ви ше од пе де сет го ди на и све до да нас не на зи ре се ни ка кав 
тра чак на де, он да је то са мо за то што код Ру са не ма пре ђа шње ва тре не ве ре и 
не ма искре ног по кај ног осе ћа ња, не ма истин ске де лат не мо ли тве и по треб не 
на де у по моћ сви ше – од усрд не За ступ ни це ро да хри шћан ског, ко ја је то ли ко 
пу та чу де сно спа са ва ла Ру си ју.

Сто га глав ни за да так са вре ме ног Ру са ко ји искре но же ли спа се ње на ше 
отаџ би не Ру си је је сте: не да се љу то спо ри о об ли ци ма вла сти, ни ти да кро ји 
не ка кве чи сто људ ске пла но ве,  ни ти да пра ви по ли тич ке про гра ме, не го да 
учи ни све ка ко би уз Бо жи ју по моћ на нај о длуч ни ји на чин укло нио све што 
сме та искре ном и не ли це мер ном по ка ја њу и да се ви ше ни ка да и ни у ко јој 
ме ри не вра ћа на та кво по на ша ње, ко је је упро па сти ло на шу Ру си ју. Не ве ро-
ва ње, без бо жност, мо рал на пр љав шти на и рас пу ште ност, ни хи ли зам и ко-
смо по ли ти зам, не бри га и пре зир пре ма све му искон ском, до ма ћем и све том 
– све то тре ба да по ста не пот пу но стра но ду ши ру ског чо ве ка ако ствар но 
хо ће да ви ди Отаџ би ну вас кр слу у но вом жи во ту.

Дру гог пу та за спа се ње Ру си је не ма, а и не мо же би ти!
Он да ка да до ђе до та квог спа со но сног пре о бра жа ја у ду ша ма и ср ци ма 

ру ских љу ди, они ће мо ћи да из ду би не ду ше, у су за ма по ка ја ња, искре но 
пре кли њу усрд ну За ступ ни цу ро да хри шћан ског: 'Све нас за сту пи и спа си, о 
Вла ди чи це и Ца ри це – нас ко ји у ис ку ше њи ма, пат ња ма и бо ле сти ма, обре ме-
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ње ни мно гим гре си ма, сто ји мо пред То бом и у уми ље њу ду ше, са скру ше ним 
ср цем и су за ма, мо ли мо Ти се пред пре чи стим Тво јим Ли ком… и за и ста јед-
ним усти ма и јед ним ср цем мо ли тве но кли че мо, као што су кли ца ли и они 
пре нас: Ма ти Бо жи ја! Спа си Зе мљу Ру ску!'”1144

Тре ћи до ку мент је про по вед о Ру си ји ве ли ког чу до твор ца и апо сто ла 
ру ског ра се ја ња, све ти те ља Јо ва на (Мак си мо ви ча), Ар хи е пи ско па шан гај-
ског, за пад но е вроп ског и сан фран ци скан ског: „Ру си ја ће се по ди ћи као што 
се по ди за ла и пре. Она ће уста ти ка да се рас плам са ве ра, ка да љу ди ду хов но 
уста ну, ка да им по но во по ста не дра га ја сна и твр да ве ра у исти ни тост ре чи 
Спа си те ље вих: Тра жи те пре све га Цар ство Бо жи је и прав ду Ње го ву, а све 
оста ло до да ће вам се. Ру си ја ће уста ти ка да за во ли Ве ру и пра во слав но ис по-
ве да ње, ка да уви ди и за во ли пра во слав не пра вед ни ке и ис по вед ни ке.

Да нас, на дан свих све тих ко ји су у зе мљи ру ској за си ја ли, Цр ква их 
по ка зу је, и пра во слав ни са ду хов ном ра до шћу ви де ко ли ко их је у Цар ству 
Бо жи јем! А ко ли ко је тек оних ко ји још ни су про сла вље ни, ко ји ма бро ја 
не ма. Они ви де ка ко без стра ха, ћут ке у смрт од ла зи Ми тро по лит ки јев ски 
Вла ди мир. Уби це га од во де из Ла вре, ка ко би га по гу би ли из ван гра да, као 
што су уби ли и Спа си те ља, а све ти тељ ти хо, као јаг ње ко је се во ди на за кла-
ње, при ма смрт за Хри ста, за ве ру, за Ру ску Цр кву, јер он је тра жио пре све га 
Цар ство Бо жи је и жи вот веч ни.

Мно штво је му че ни ка и ис по вед ни ка, и ми опет ви ди мо бла го слов Бо-
жи ји над њи хо вим под ви гом ве ре, и опет ја вља ње не тру ле жних мо шти ју: 
то су те ла пра вед ни ка ко ји већ жи ве по за ко ни ма бу ду ћег жи во та, где не ма 
стра да ња и про па дљи во сти, о че му све до чи не тру ле жност њи хо вих мо шти ју. 
Та ко нам не тру ле жни оста ци Ве ли ке кне ги ње Је ли са ве те Фјо до ров не, ко ји 
по чи ва ју у Гет си ман ском ма на сти ру, све до че о ње ној пра вед но сти у очи ма 
Бо жи јим.

Ру си ја ће уста ти ка да по диг не свој по глед и угле да све све те ко ји су у 
зе мљи ру ској за си ја ли, ка ко су жи ви у Цар ству Бо жи јем, ка ко је у њи ма дух 
веч ног жи во та, ка ко и ми тре ба да бу де мо са њи ма и да се ду хов но при са је ди-
ни мо њи хо вом веч ном жи во ту. У то ме је спа се ње Ру си је и чи та вог све та.

…Вер ност за по ве сти тра жи те пре све га Цар ство Бо жи је и прав ду Ње-
го ву, ства ра ла је ру ско сми ре ње, сми ра ва ју ћи чак и власт у вре ме нај ве ће 
зе маљ ске сла ве. Ру ска власт, усти ма Ца ра Алек сан дра I, ис по ве да ла је се бе 
као хри шћан ску власт и на спо ме ни ку сво је сла ве на пи са ла је: 'Не на ма, не 
на ма Го спо де, не го Име ну Тво ме'.

1144 Averky, „V chom spaseniye Rossii?”, Slova i rechi, op. cit., vol. 2, pp. 583, 586 (Р).
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Ру ско не бо, ру ски све ти те љи по зи ва ју нас да бу де мо са њи ма, као што 
су они са на ма. Зо ву нас да се при са је ди ни мо ду ху веч ног жи во та ко га је 
же дан чи тав свет. 

Об но вље на Ру си ја по треб на је чи та вом све ту, од ко га се уда љио дух жи-
во та и ко ји дрх ти у стра ху, као пред зе мљо трес.

Ру си ја че ка хри сто љу би ву вој ску, хри сто љу би ве ца ре ве и во ђе, ко ји ће 
по ве сти ру ски на род не ра ди зе маљ ске сла ве, не го ра ди вер но сти ру ском 
пу ту прав де.

'Не на ма, не на ма Го спо де, не го Име ну Тво ме'.
У по ка ја њу, у ве ри, у очи шће њу не ка се об но ви зе мља Ру ска и не ка вас-

кр сне Све та Ру си ја!”1145

1145 Arkhiepiskop Ioann, Arkhipastyr, Molitvennik, Podvizhnik, Publication of the Western American 
Diocese of the Russian Orthodox Church Abroad, San Francisco, 1991, pp. 191-192 (Р). 
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Биографија

Вла ди мир (Ен то ни Едвард) Мос ро ђен је 1949. го ди не у ан гли кан ској 
по ро ди ци. Ње гов отац био је бри тан ски ди пло ма та и од 1951. до 1955. слу-
жбо вао је у Бри тан ској ам ба са ди у Ју го сла ви ји, па је по ро ди ца Мос жи ве ла 
у Бе о гра ду, а Вла ди мир је у том пе ри о ду имао да ди љу Срп ки њу, ишао је у 
срп ску шко лу и учио срп ски је зик. Го ди не 1955. пре се ли ли су се у Аме ри ку, у 
Сент Лу ис, а по том у Де тро ит, где је Вла ди ми ров отац био Бри тан ски кон зул, 
да би се 1958. вра ти ли у Ен гле ску, у град Гил форд у Са ри ју. По за вр шет ку 
при ват не кла сич не шко ле и кра ћег шко ло ва ња у Гре но блу у Фран цу ској, Вла-
ди мир Мос је 1967. го ди не упи сао Три ни ти ко леџ Окс форд ског уни вер зи те та, 
где је 1970. ди пло ми рао фи ло со фи ју и пси хо ло ги ју.

Још као сту дент на Окс фор ду, по чео је да пе ва у пра во слав ном хо ру и 
чи та До сто јев ског, што је про бу ди ло ње го ва ин те ре со ва ња и од мах по окон-
ча њу сту ди ја по шао је на ше сто не дељ но пу то ва ње у Ру си ју, где је пр ви пут 
сил но осе тио исти ни тост све тог Пра во сла вља. Го ди не 1971. ра дио је као 
про фе сор ен гле ског у Бра ти сла ви у Че хо сло вач кој. Исте го ди не упи сао је 
пост ди плом ске сту ди је из кли нич ке пси хо ло ги је на уни вер зи те ту у Њу ка-
стлу, али је 1972. уме сто то га по чео да спре ма док то рат из пси хо ло ги је на 
уни вер зи те ту у Са ри ју. 

Од лу ку да при хва ти Пра во сла вље Вла ди мир Мос је до нео 1973. го ди не. 
По чет ком 1974. при мљен је кроз ми ро по ма за ње у Мо сков ску па три јар ши ју. 
Кум му је био ми тро по лит Ан то ни је (Блум). Од мах по том по стао је чтец ен-
гле ске пра во слав не па ро хи је Све тог Ар хан ђе ла Ми хај ла у Гил фор ду. 

У ав гу сту 1975. из раз ло га ве ре (сер ги јан ство и еку ме ни зам) чи та ва па ро-
хи ја је на пу сти ла Мо сков ску па три јар ши ју, да би у ок то бру би ла при мље на у 
Ру ску За гра нич ну Цр кву, под омо фор ар хи е пи ско па Ни ко ди ма Ве ли ко-Бри-
тан ског. У апри лу 1976. кр штен је по бла го сло ву ар хи е пи ско па Ни ко ди ма и 
ми тро по ли та Фи ла ре та Њу јор шког, и на кр ште њу је до био име Вла ди мир. 

Од го ва ра ју ћи у јед ном ин тер вјуу на но ви нар ско пи та ње: „По сто ји ли 
не ки на ро чит прин цип ко јим се ру ко во ди те као пра во слав ни хри шћа нин?” 
Вла ди мир Мос је ре као: „Осим Хри сто вих за по ве сти и уче ња Све тих Апо-
сто ла и Ота ца Цр кве, др жим се оно га што ми је ре као ми тро по лит Фи ла рет 
Њу јор шки 1977. го ди не: 'Вла ди ми ре, са ве ту јем ти да увек оста неш ве ран ана-
те ми ко ју је Ка та комб на Цр ква об ја ви ла про тив Со вјет ске цр кве'”. 
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Док то рат из пси хо ло ги је Вла ди мир Мос је од бра нио 1978. го ди не. То ком 
1984. и 1985. пре да вао је ен гле ски у Со лу ну и то вре ме ис ко ри стио за уче ње 
грч ког је зи ка. Го ди не 1985. до био је и тре ћу ди пло му – из ру ског, на уни ве зи-
те ту у Са ри ју. Од 1987. до 1989. био је са рад ник-ис тра жи вач на ка те дри за 
пси хо ло ги ју Уни вер зи те та у Са ри ју. Од 1989. до 1990. ра дио је у Мо скви, као 
пре во ди лац у из да вач кој ку ћи Ра ду га. Од 1993. до 1994. ра дио је у Бу гар ској, 
као лек тор на ка те дри за пси хо ло ги ју Уни ве зи те та Све ти Кли мент Охрид ски, 
а та ко ђе и као про фе сор ен гле ског на Но вом Уни вер зи те ту у Со фи ји.

Бо ра ве ћи у Грч кој, Ру си ји и Бу гар ској он је вред но при ку пљао ма те ри јал 
за сво је књи ге – ка ко ар хив ску гра ђу, та ко и не по сред на све до чан ства уче сни-
ка до га ђа ја. Јед но од ка рак те ри стич них обе леж ја књи ге „Пра во слав на Цр ква у 
два де се том ве ку”, али и у дру гих ње го вих де ла, је сте упра во лич но по знан ство 
Вла ди ми ра Мо са са мно гим ак те ри ма цр кве не исто ри је два де се тог ве ка, што 
ње го вим сту ди ја ма да је ка рак тер исто риј ских из во ра.

Од 1995. ра ди као са мо стал ни уго сти тељ (bed and bre ak fast bu si ness) у 
сво јој ку ћи у Меј фор ду, бли зу Уокин га, у Са ри ју (Ен гле ска). Оже њен је Ол гом 
Ни ко ла ши ном Мо ро зо вом.

Ње го ва би бли о гра фи ја об у хва та пре ко 100 де ла из обла сти пси хо ло ги је, 
лин гви сти ке, исто ри је и бо го сло вља, пре во ђе них на ру ски, грч ки, бу гар ски 
и срп ски је зик.
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