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КО И ЗАШТО ГОНИ ВЛАДИКУ АРТЕМИЈА?

Прогон епископа рашко - призренског господина Артемија у
Србији је јасан свима, осим онима који не желе да виде. Владика
Артемије смета онима који су у Србији желели да српске националне
интересе одбаце и замене их својим личним: сметао је и режиму
Слободана Милошевића, а смета и актуелном режиму у коме се
досманлије здружене са „евро - социјалистима” (Милошевићевим
васпитаницима). На првом месту, владика Артемије смета
НАТОкратији и Вашингтону, на челу са Хусеином Бараком Обамом.

Црквени разлози су још јаснији: владика Артемије је главни борац
против екуменизма у Српској Православној Цркви, и један од
најхрабријих исповедника православља данас.

У борби против владике Артемија нашли су се и НАТО, и
властодршци Србије, и епископи - противници српских народних и
црквених интереса. У овој књизи налази се мали део сведочанстава о
њима. Из њих се јасно види да је обрачун са владиком Артемијем дуго
спреман. Кључна тачка сукоба је везана за 2005. годину. До тада, на
страни Артемијевој се углавном налазе и владике Амфилохије и
Атанасије, који га чак наговара да поднесе тужбу против НАТО
земаља, одговорних за шиптарски поход на српске светиње у марту
2004. године. Од тада, они су против владике Артемија, и преко
Синода, који потпуно држе у својој власти, нагоне га да мења своје
епископске одлуке. То се нарочито примећује после боравка синодске
делегације у САД 2005. године (у њој су владике Григорије и
Теодосије, јеромонах, сада владика Иринеј Добријевић и Богољуб
Шијаковић, садашњи министар вера у влади Републике Србије.)

Руски геополитичар Георгије Енгелгард је, на угледном сајту Фонд
стратешке културе, написао најкраћи и најбољи преглед разлога за
прогон владике Артемија:

„Хајка на епископа Артемија – удар на косовске Србе
Синод Српске православне цркве (СПЦ) је 13. фебруара епископу

Рашко - Призренском и Косово - Метохијском Артемију (Радосавље-
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вићу) ускратио управљање епархијом. За епархијалног администра-
тора постављен је Атанасије (Јевтић), бивши епископ Захумско-
Херцеговачки. Ово прво за време новог српског Патријарха Иринеја
(Гавриловића) озбиљно кадровско решење не може проћи без
дугорочних унутарцркевих и политичких последица.

Епископ Артемије један је од најпознатијих архијереја СПЦ. Он је
руководио Рашко-Призренском епархијом СПЦ од 1991. године,
заменивши на тој дужности недавно преминулог српског Патријарха
Павла. Њему је припало тешко бреме – ескалација косовске кризе
1990-их, војна кампања НАТО и окупација покрајине 1999. године,
постепено претварање Косова и Метохије у албанску државу у 2000-
им. Током свих тих година владика Артемије био је једна од кључних
фигура српске заједнице Косова, неуморно бранећи интересе своје
пастве на локалном и међународном нивоу.

Он се залагао против косовске политике владе С.Милошевића, у
више наврата састајао се са албанским лидерима и представницима
Запада. То је одиграло своју улогу после окупације Косова од стране
војске НАТО у лето 1999. године.

Српски чиновници напустили су покрајину заједно са одлазећом
армијом, али православно свештенство на челу са епископом
Артемијем остало је на Косову. Као и у време турске владавине Црква
се нашла у улози јединог заштитника косовских Срба. Мисија ОУН и
команда КФОР признавали су владици Артемију статус истакнутог
представника српске заједнице, што му је омогућило да се стално бори
како за локалне интересе своје пастве (помоћ у осигурању обезбеђења
од стране мировних снага, организација допремања и прерасподеле
хуманитарне помоћи, посета изолованим српским енклавама,
стварање система народних кухиња у енклавама, редово прикупљање
и допремање помоћи из Србије и српске дијаспоре , скретање пажње
на случајеве прогона од стране албанаца) и за политичке интересе – на
међународној арени епископ се активно залагао против одвајања
Косова од Србије.

У јеку дискусија око Ахтисаријевог плана 2006. године епископ је
средствима епархије предузео широку међународну пиар-кампању у
заштиту целовитости Србије. У том циљу је ангажована америчка
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лобистичка фирма, а сам архијереј је интензивно наступао на разним
трибинама - од Конгреса САД и европских структура у Бриселу, до
Јужноафричке Републике, захтевајући да се интереси Срба узму у
обзир. Исто тако је активно владика Артемије деловао и у Србији,
залажући се код Београда за реалну, а не декларативну заштиту
интереса својих сународника на Косову.

Делатност епископа у 2006. години у значајној је мери пореметила
реализацију Ахтисаријевог плана тако што је спречeна пасивнa
позиција српског руководства. Касније је званични Београд следио
пример одважног архијереја и развио међународну агитацију у циљу
подршке својих права на Косову.

До краја 2000. године епископ Артемије је постао озбиљна сметња
међународним структурама, које су прекрајале Балкан. Укључени у
косовски процес западни дипломате и политичари стално су
изражавали незадовољство због „радикализма” епископа, који
нипошто није желео да јавно одобри њихово деловање у покрајини.
Остале лидере косовских Срба увек је било могуће оптужити за
нелегитимитет, али права Српске цркве била су званично призната и
од стране ОУН, и других међународних структура. Незадовољство
Запада постепено се почело допуњавати и иритираношћу актуелних
власти Београда. Владика Артемије је присно сарађивао са
пређашњом владом В.Коштунице, отворено га подржавши на
изборима 2008. године и редовно је оптуживао администрацију
председника Б.Тадића за неактивност на косовском правцу.

Епископ је указивао, да је дужност државе да примени сва средства,
укључујући и силу у циљу заштите целовитости земље и безбедности
суграђана. Шеф епархије је редовно јавно осуђивао сваки уступак
Београда структурама међународног присуства на Косову. И ускоро
су нове власти почеле да узвраћају Артемију „узајамношћу”.
Приликом путовања на Косово председник Б.Тадић га је демонстра-
тивно игнорисао, посећивао је манастире покрајине без обавештавања
о томе руководећег архијереја. Такође, епископ са своје стране, није
пропуштао прилику да отворено прекори шефа државе за кршење
правила пристојности.

Средином 2009. године у београдске медије процуриле су вести о

7



томе, како се прекомерно троше (месечни расходи владике достизали
су 1500 евра) средства које држава издваја за подршку косовској
епархији, као и о злоупотребама.

Уље на ватру додала је посета потпредседника САД Џ.Бајдена
Београду у мају 2009. године. Власти Србије су тој посети придавале
огроман значај, а јогунасти епископ јавно није благословио посету
Бајдена чувеном манастиру Дечани. А владика то није учинио зато,
што је Бајден био један од главних заговорника бомбардовања 1999.
године и што припада активним покровитељима косовске политике
САД. Влада је морала да хитно прибегне помоћи Синода СПЦ, који је
„у име хришћанске љубави и гостопримства” укинуо одлуку владике
Артемија и позвао Бајдена да посети православну светињу.

Епископ Артемије је 4. фебруара 2010. године био међу органи-
заторима Сабора косовских Срба у Митровици, који је сазван у вези
са претњама Приштине да ће извршити „реинтеграцију севера”. У
резолуцији Сабора је истакнуто, „да је данас Косово кудикамо даље од
Србије, него пре доласка актуелних власти...Косово и Метохија се
постепено, али доследно, приноси као жртва евроатлантским
интеграцијама. За власти Београда настао је последњи тренутак да
промене политику и заиста заштите Косово”.

Међу члановима Синода СПЦ такође је расло незадовољство
косовским епископом, који је ометао одржавање непомућених односа
са међународним структурама. После албанског погрома 17. марта
2004. године епископ Артемије је поднео тужбу Међународном суду
против западних држава, чија је војска допустила талас насиља и
разарања. На Западу је то изазвало љутњу и Синод је затражио од
епископа да опозове тужбу. Истовремено, он је упорно одбијао да
потпише Меморандум о обнављању порушених храмова са Саветом
Европе и са прелазним косовским властима. Епископ је стално
изјављивао о недопустивости да се „рушитељима поверава обнавља-
ње светиња”, тојест, да се не допусти ангажовање албанских компанија
на обнови светиња. Епископ је захтевао да се обави професионална
рестаурација, уз ангажовање српских и иностраних стручњака.
Међутим, 2005. године Меморандум је потписао Патријарх Павле,
али су радови на обнови најчешће обављани нестручно и непажљиво,
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због чега и сам пројекат није донео очекивано смањење напетости у
покрајини.

Ситуација се поновила када је владика Артемије одбио да прими
обновљене објекте и објавио критички извештај о ниском квалитету
радова. Покушаји да се од њега добије пристанак нису успели, па је у
име СПЦ документ о пријему низа објеката потписао епископ Нишки
Иринеј (ГавриловиЋ) који је у јануару 2010. године постао нови
српски Патријарх.

Многе су иритирали и богословски погледи епископа. Ученик
истакнутог српског богослова, преподобног Јустина (Поповића),
владика Артемије наставља његову традицију старог светоотачког
православља. Он се доследно залаже против екуменизма, осуђује
модернистичке струје у савременом српском епископату и увођење
богослужбених измена. Монаштво Рашко - Призренске епархије по-
стало је један од бастиона светоотачке вере у СПЦ. Артемијеви
погледи неизбежно су се сукобљавали са погледима епископа –
модерниста, присталица ширења контаката са инославним, у првом
реду са Ватиканом.

Током последњих година иритираност Синода преточила се у
плански притисак на непокорног владику. 2004. године намесник
манастира Дечани Теодосије (Шабалић) је произведен у чин епископа
и назначен викарним архијерејем Рашко-Призренске епархије.
Постепено се владика Теодосије, који је спроводио политику сарадње
са међународним структурама и властима Приштине, претворио у
основног сауговарача Синода СПЦ на Косову. Сталним нападима
подвргавано је и окружење Артемија, а њега самог су оптужили за
неподчињавање одлукама Синода и за финансијске прекршаје.

Синод СПЦ је 5. фебруара у епархију упутио комисију на челу са
Амфилохијем (Радовићем) и епископом Григоријем (Дурићем) ради
провере вођења „финансијско-материјалних послова”. Резултат
делатности комисије је оптужба против руководства епархије за
финансијско-имовинске прекршаје, поред осталог, у делатности
грађевинске фирме коју је основала епархија, у систему благотворних
кухиња и продаји дела црквеног земљишта Албанцима. Овај
последњи пункт има за циљ да подрије репутацију борца за Косово,
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иако су средства од уговора утрошена за плаћање лобистичке кампање
у иностранству против отцепљења Косова. Епископу Артемију се
ставља на терет и одбијање да отпусти свог најближег сарадника,
епархијалног секретара игумана Симеона (Виловског) и то што га је
произвео у чин архимандрита без сагласности Синода.

Према саопштењу српске штампе, још у јануару су неки западни
дипломате у Београду изражавали наду у могуће „персоналне
промене” у косовској епархији.

Подршку владики Артемију пружили су 12. фебруара и учесници
Српског националног већа Косова и Метохије и Српског националног
већа Северног Косова „за целокупни његов рад у последњих десет
година на очувању Срба и српске државе на Косову”, оптуживши „део
међународне заједнице и део званичног Београда за трагање за
послушним кадровима у епархији ради рушења и последњег стуба
српске заједнице у покрајини”.

13. фебруара је Синод СПЦ на основу извештаја комисије одредио
званичну истрагу о ситуацији у Рашко-Призренској епархији и за
време трајања исте суспендовао епископа Артемија са места руково-
диоца епархије. Руковођење је поверено администратору, за кога је
постављен пензионисани епископ Атанасије (Јевтић). На првој
конференцији за штампу о резултатима заседања епископ Бачки
Иринеј (Буловић) је говорио у веома опрезном тону, пребацивши сву
одговорност за прекршаје на окружење владике Артемија.

Наименованог за администратора епископа Атанасија (Јевтића),
заједно са митрополитом Амфилохијем (Радовићем) и епископом
Артемијем су 1990-их година називали „Три А” Српске цркве.
Ученици преподобног Јустина (Поповића) тада су заједнички
иступали против режима Милошевића и залагали за препород
Православља и националних традиција. Међутим, током последњих
година позиције и погледи владика Амфилохија и Атанасија су
претрпели еволуцију, што је заоштрило и њихове личне односе са
пређашњим саборцем. Први кораци епархијалног администратора
појачали су напетост унутар СПЦ. Епископ Атанасије је заузео
епархијални центар у манастиру Грачаница и покушао да спречи
улазак у манастир присталица Владике Артемија. Емитовани широм
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света кадрови туче монаха покрај манастира нанели су несумњиву
штету лику Српске цркве. Ново руководство је подвргнуло жестокој
критици деловање претходника и затворило епархијални сајт. Борба се
пренела на Интернет, јер се многи српски монаси и верници нису
помирили са прогоном владике Артемија.

Лидери Српског националног већа Косова и Метохије добили су
право да посете епископа како би му изразили своју подршку. После
сусрета они су изјавили, да се сада епископ Артемије фактички налази
у кућном притвору у својим келијама у Грачаници.

Српске медије запљуснуо је талас иступа против епископа
Артемија и његовог окружења. 17. фебруара ухапшен је Предраг
Суботички, шеф епархијалне грађевинске фирме „Раде Неимар”, који
је оптужен за присвајање 300 хиљада евра.

Сумњив је и сам „привредни” карактер оптужбе. Познато је да се
пословање многих епархија СПЦ одвија у „сивој зони” економике,
подаље од стриктне пореске евиденције и плаћања преко рачуна.
Искључиви положај Рашко-Призренске епархије, која се налазила под
спољном окупацијом и у условима вишегодишње анархије, под-
разумевао је коришћење одговарајућих механизама и метода, а
изненадно „прозрење” ревизора у таквој ситуацији изгледа веома
неискрено. Исто је тако очигледно да је којим случајем владика
Артемије био грамзивац, ништа му не би сметало да узме кудикамо
већа средства ако би прибегао сарадњи са идеолозима отцепљења
Косова.

Прогони храброг архијереја Српске православне цркве већ су
изнедрили озбиљне проблеме.

Гестови новог патријарха у страну Ватикана, одобрење које је дао
за „гоњење владике-исповедника” постепено трансформише још
недовољно кохерентно „зилотско” крило Српске православне цркве
у консолидовано удружење које је способно да пружи озбиљан отпор
садашњем курсу синодалних власти.

До сада незабележена кампања за оцрњивање владике Артемија и
његових помоћника, подржана од стране водећих (прозападних)
српских медија, минира репутацију Цркве у српском друштву. Тежак
ударац нанесен је косовским Србима који су показали, шта чека
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одлучне борце против отцепљења покрајине.
Избављење од непоколебљивог епископа може постати за Бориса

Тадића пирова победа, јер се сада ни једно погоршање положаја Срба
не може приписати „неразумном владики”. Без „црквеног радикала”
званични Београд ће бити још неотпорнији на притиске Запада.

Одстрањење и дискредитација епископа Артемија за власти
Приштине је драгоцен дар за другу годишњицу „независности”
покрајине. Омразнути Албанцима непријатељ уклоњен је рукама
самих Срба, а штаб отпора, каквим је раније била епархија, утонуо је
у раздор. Све то треба да помогне косовским Албанцима у оствари-
вању њихових планова о „реинтеграцији” Северног Косова.”

О Васкрсу 2010. Патриотикус
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ВЛАДИКА АРТЕМИЈЕ

Јасан и гласан!
Владика Артемије је увек био јасан и гласан, и зато га нису волели

многи. Није умео да се додворава, него је ишао право, јустиновски -
ни по бабу ни по стричевима, па ком опанци, ком обојци! То се да
видети из кратког прегледа његових активности као владике - борца за
Косово и Метохију.

За време Милошевића
Владика Артемије је, као православни Србин и монархиста, био

против атеизма Милошевићевог режима, а сматрао је штетном и
његову националну политику, коју је здушно подржавао владика бачки
Иринеј Буловић. Као „антимилошевићевац”, владика Артемије се
слагао са владикама Амфилохијем и Атанасијем јевтићем, које је
режим звао „три издајничка А” Српске Цркве.

У доба пада Крајине и припрема за преговоре у Дејтону, владика
Артемије је упутио Отворено писмо патријарху Павлу (7.IX 1995
године), у коме (НИН, 15.IX 1995) критикује контакте појединаца из
црквеног естаблишмента с Милошевићевим режимом. И касније се
оглашавао сличним поводима, и зато је био „на тапету”.

Епископ Артемије је децембра 1999. упутио протест патријарху
Павлу зато што је присуствовао прослави 29. новембра, дана
државности покојне СФРЈ, када је II конгрес АВНОЈ-а у Јајцу Тита
прогласио за маршала и порекао право на престо легитимном владару,
краљу Петру II. У интервјуу Радију „Слободна Европа” владика
Артемије каже да је тај чин нанео велику штету угледу СПЦ, а подсећа
на улогу епископа бачког Иринеја у стављању патријарховог потписа
на давање овлашћења Слободану Милошевићу да преговара, у име
свих Срба, с Американцима у дејтону (случај из 1995. године). Том
приликом, владика Артемије је изразио незадовољство покушајем да
се патријархов чин оправда „забуном” (митрополит Амфилохије) и
„куртоазном посетом” (надбискуп београдски Франце Перко.)

Новинар „Слободне Европе” је указивао на то да патријарх Павле
покушава да помири две струје - „милошевићевску” (митрополит
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загребачко - љубљански Јован, епископ бачки Иринеј) и „антимило-
шевићевску” (митрополит црногорско - приморски Амфилохије,
епископ захумско - херцеговачки Атанасије, епископ рашко - при-
зренски Артемије), с чиме се владика Артемије делимично сложио,
рекавши да ту ипак није све јасно.

Одговарајући на питање да ли ће управа Цркве моћи да се врати у
Пећку патријаршију, епископ Артемије је рекао да ће бити немогуће
не само то, него и повратак Срба у своје домове, ако Милошевићев
режим не буде смењен.

Истичући да Црква у целини никад није подржавала Слободана
Милошевића, мада је појединаца који су то чинили било, владика
Артемије је подсећао да је „Црква света, мада сви људи у њој нису
свети”.

На питање шта ће даље радити као епископ, владика Артемије је
одговорио да ће се борити да Срби остану на Косову, без обзира на
распоред снага у свету.

Политичка позиција епископа Артемија у то време била је врло
јасна, и изражена у већ поменутом писму. Патријарху је замерио што
иде код човека који је српском и осталим народима учинио много тога
лошег, иако је тражио да Милошевић и његови одступе с власти. Иако
је Црква захтевала повратак Карађорђевића и обнову монархије,
патријарх је ишао на прославу 29. новембра као дана када је Србији
укинута монархија. Владика је тада тврдио да је Милошевић
упропаститељ српског народа, и да да народ свим силама настоји да
га се ослободи. Немогуће је, сматрао је владика Артемије, скривати
разногласје у епископату кад је Милошевић у питању, па све треба
изнети на „непогрешиви суд народа” чији је глас - „глас Божји”. На
крају, владика Артемије каже да више неће писати патријарху шта год
да се деси, јер ће народ умети да догађаје сам оцени.

Са оцем Савом (Јањићем), који ће му касније забити нож у леђа,
владика Артемије све време путује по земљама Запада, тражећи
разумевање за косовске Србе, али не подстичући мржњу према
Албанцима, него желећи преговоре с њима. Подржава Демократску
опозицију Србије у настојањима да у Србији дође до демократских
промена. С Будимиром Трајковићем (чији Српски покрет отпора улази
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у ДОС) путује по трибинама опзиције. „Политика” од 23. јула 2000.
године сведочи о томе да је нетрпељивост Милошевићевог режима
према владики Артемију на врхунцу: Представници Српске
националне скупштине (СНС) за Косовски округ траже да се манастир
Грачаница врати „верској намени” (тобож, владика Артемије га је
претворио у политички центар.)

У време када је режим Слободана Милошевића гонио владику
Артемија као наводног непријатеља, владика Атанасије у Грачаници
га је подржавао (“Видослов”, број 21/2000, стр. 91 - 94), говорећи о
нељудима и зликовцима који владику Артемија хоће да протерају из
Грачанице.

Сада исти тај владика, уз помоћ политичких снага на власти у
Србији, у тој истој Грачаници, чини све да би владику Артемија
онемогућио да опстане на својој, Богом му повереној, епархији.

Предавање у Москви 21. јануара 2004. године
На позив чувеног Светотихоновског богословског универзитета у

Москви, епископ Артемије је 21. јануара 2004. одржао предавање на
тему „Савремени положај Православне Цркве на Косову и Метохији”.

У овом предавању, владика Артемије је Косово од 1995. године до
тада упоредио са римским Колосеумом, у коме публика (цео свет)
прати шта звери чине са православним мученицима - Србима.

Истичући свештенотајни значај Косова за Србе, владика Артемије
је слушаоце подсетио да је кнез Лазар, са својим витезовима, на
Косову бранио своје, а није отимао туђе; не намећући другима своју
веру, он ју је мучеништвом одбранио.

То и јесте Косовски завет - бити „за крст часни и слободу златну”.
Владика је говорио о страдању живе Цркве - православног народа,

и о уништавању хришћанских споменика - храмова, манастира,
културног наслеђа и гробаља. Подсећајући да је КФОР тобож дошао
да свима донесе мир и напредак, владика је указао на чињеницу да је
од 1999. године са Косова и Метохије истерано преко двестоти-
нетридесет хиљада Срба и педесет хиљада других неалбанаца, и то у
присуству „међународних снага мира”. Ако је 1999. у Приштини
живело четрдесет хиљада Срба, те, 2004, било их је око двестотине.
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“Српски архипелаг”, низ енклава разбацаних по мору Албанаца,
бројао је око стотридесетпетхиљада људи, који су живели у гету. Они
су без посла и адекватне медицинске и социјалне заштите.

Шиптари убијају, премлаћују, протерују и уништавају све српске
трагове. Баш тог дана, 21. јануара 2004, они су у Гњилану направили
још један вандализам - бацили на ђубриште преко хиљаду књига на
српском језику.

А затим је владика литанијски наводио имена претучених,
рањених, убијених Срба, мушкараца, жена и деце, који су убијени и
мучени пред очима „међународне заједнице” и њених „високих
представника”.

На Божић, те 2004. године, делегација руског фонда Светог Андреја
Првозваног посетила је Косово и Метохију, и доживела каменовање од
стране Шиптара у Дечанима.

Што се рушења српских храмова и споменика тиче, по владики
Артемију, циљ свега је промена „не само демографског, него и
културно - историјског идентитета Косова”.

Владика је својој руској браћи причао о томе како је, интервенцијом
код УНМИК-а, успео да спасе приштински храм Христа Спаситеља
од рушења: у јануару 2003. шиптарско Министарство образовања
тражило је рушење недовршеног храма, а децембра те исте године
градска управа Приштине је донела решење о одузимању права СПЦ
на коришћење земљишта на коме је храм Христа Спаситеља подигнут.
Епископ Артемије је, својим ангажманом, успео да осујети шиптарске
планове.

Истичући да је од 10. јуна 1999. до краја 2003. (четири и по године
УНМИК-ове управе на Косову) извршено 6392 напада на Србе (1197
Срба убијено, 1305 рањено, 1138 отето), владика Артемије је рекао да
ће Срби остати на свом мученичком Косову и Метохији, уз светиње и
гробове својих предака, уздајући се у то да ће Бог дати Своје решење.

После марта 2004. године
У марту 2004. године Шиптари су извршили погром над Србима и

њиговим светињама. Владики Артемију су сугерисали (пре свега
Атанасије Јевтић) да треба да тужи НАТО државе које нису чувале
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Србе и њихове храмове. Владика Артемије о томе пише у Анексу
извештаја СА Сабору СПЦ за мај месец 2005:

„АНЕКС УЗ ИЗВЕШТАЈ
СВЕТОМ АРХИЈЕРЕЈСКОМ САБОРУ

Поред стања и догађаја у Епархији рашко-призренској и косовско-
метохијској изнетих прегледно у нашем извештају Светом
архијерејском сабору, осећамо потребу да у овом Анексу објаснимо
још нека збивања која су се десила у току од прошлогодишњег Сабора.
Три су момента на које бисмо желели да скренемо пажњу:

1. Питање ТУЖБЕ, поднете у Стразбуру,
2. Заштита српске културне баштине на Косову и Метохији и
3. Црква Богородица Љевишка, као посебан случај.

1. ТУЖБА
После небивалог погрома извршеног над српским народом 17.

марта 2004. године, када је између осталог спаљено и уништено 35
српских цркава и манастира, дошло се на идеју да треба покренути
тужбу пред Европским судом у Стразбуру против четири европске
државе: Немачке, Француске, Италије и Велике Брита није, које имају
своје регионе на Косову и Метохији, за чију су безбедност и одговорне.

За такав подухват требало је наћи адвоката међународног ранга,
стручњака за међународно право. Преко познанства Њ. Пр. Епископа
Атанасија (Јевтића), пронађен је адвокат из Израела г. Јаков Вејнрот,
којега је на Видовдан 28. јуна у манастиру Грачаници упознао и Њ.
Св. Патријарх Павле. Истога дана одржан је и први разговор са њим
у манастиру Грачаници. Поред Нас и г. Јакова, у разговору су
учествовали владика Атанасије, викарни владика Теодосије, Самуел
Авијатар и протосинђел Симеон. Сви су били за то да се тужба
покрене у законитом року (6 месеци од догађаја, одн. од 17. марта).
Једино је владика Теодосије изразио извесну резервисаност. После
обављеног разговора, владика Атанасије са гостима из Израела
отпутовао је у Београд, где су посетили високе државне представнике
(г. Коштуницу, г. Човића и сараднике г. Тадића), од којих су такође
добили подршку за тај пројекат.

О истој теми се разговарало 4. јула у Подгорици, после хиротоније
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викарног епископа Јована, где је сужени Косовски одбор, после изла-
гања владике Атанасија, прихватио и подржао намеру о покретању
тужбе у Стразбуру. Само два дана касније, 6. јула у Патријаршији у
Београду, о томе смо разговарали Ми, владика Атанасије, г. Небојша
Човић, о. Иринеј Добријевић и о. Симеон, где је идеја о покретању
тужбе здушно подржана.

Након три дана Свети архијерејски синод својим актом Број
1404/зап 1009 од 9. јула 2004. донео је одлуку, која дословно гласи:
„Обавестити Његово Преосвештенство Епископа рашко-призренског
Г. Артемија да Свети архијерејски синод подржава његову намеру да
др Јакоба Вејнрота, адвоката из Тел Авива, под одређеним условима,
овласти да, против држава које имају војне трупе и цивилну мисију у
склопу КФОР-а и УНМИК-а, поднесе тужбу међународном суду у
Стразбуру, за накнаду штете за уништене и оштећене цркве и
манастире и другу црквену имовину, од доласка међународне мисије
на Косово и Метохију.”

Вођени и охрабрени подршком коју смо добијали у више махова у
усменим разговорима, а посебно овом одлуком Светог архијерејског
синода, Ми смо наставили контакте са адвокатом Јаковом, те је 13.
септембра коначно поднето најпре писмо о намерама Суду у
Стразбуру, а после извесног времена и тужба.

У међувремену се код неких људи који су били укључени у цео
овај процес и подржавали намеру за покретање тужбе, десила извесна
промена. Када се сазнало да је тужба подигнута, окренули су се против
ње, односно против Нас, и почели су свим силама, свим дозвољеним
и недозвољеним средствима да нас приморавају да тужбу повучемо.
Тај нови курс је почео 15. децембра 2004. на, на брзину сазваном
(непотпуном), Косовском одбору, који се састао у манастиру Девичу.
Настављен је на седници Косовског одбора у Патријаршији у Београду
23. децембра 2004. године, када је вршен невиђени притисак против
тужбе од стране епископа Атанасија и митрополита Амфилохија. Та
и таква промена става, била нам је несхватљива и - неприхватљива.

Ипак, притисак је достигао кулминацију на заједничкој седници
Св. арх. синода и Косовског одбора 28. децембра 2004. године, када је
на трочасовној седници једина тема била ТУЖБА. Ту, после дуге и
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тешке дискусије и непримерених напада на наш став и права Нас као
епархијског Архијереја, донета је одлука којом се „Њ. П. Епископ
рашко-призренски Артемије УМОЉАВА да повуче тужбу коју је
против Немачке, Француске, Италије и Велике Британије поднео
Европском суду за људска права у Стразбуру”. Разуме се да Ми нисмо
дали сагласност на такву одлуку, јер је то било директно мешање у
надлежности канонског епископа.

Та одлука Св. синода објављена је у медијима тек на трећи дан
Божића, у недељу 9. јануара 2005. године у вечерњим сатима (некоме
се журило!!!) преко Информативне службе српске Патријаршије,
нашта смо Ми, истине ради, одговорили својим „Освртом на
Саопштење Светог архијерејског синода” 10. јануара. На томе се није
стало. Горња одлука је поновљена опет на заједничкој седници Св.
архијерејског синода и КО одржаној 24. јануара 2005. године, с тим
што је овом приликом додато: „Ову одлуку доставити Преосвећеној Г.
Г. епархијским архијерејима Српске православне цркве и Амбасадама
дотичних земаља у Београду”, што је веома индикативно. Ми смо и
овога пута остали при свом ранијем ставу (одн. при тужби).

Одлука Светог синода о повлачењу тужбе (и она од 28. де-
цембра 2004. и ова од 24. јануара 2005. године) ничим није поткре-
пљена и образложена. Ни један ваљан разлог (па чак никакав) за
оправдање такве одлуке није наведен. Усмено је понављано само:
„Није време”, не доказујући ничим ни ту тврдњу, сем умишљеног
страха да КФОР неће штитити Дечане и Патријаршију, тобоже
због поднете тужбе.

Поводом новонастале ситуације у вези са нашом тужбом, а
бранећи своја канонска права као епархијског архијереја, Ми смо
Светом архијерејском синоду 2. фебруара 2005. године упутили
акт Ебр. 38, у коме смо на основу светих Канона покушали да
покажемо (надамо се и да докажемо) да је сва ова бура око тужбе
било незаконито и противканонско мешање у надлежности једног
епископа, у његова права и дужности.

Након овога, о тужби више није било дискутовано на седни-
цама Светог архијерејског синода и Косовског одбора, премда је и
даље то питање често помињано кроз медије. Борба се пренела на
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питања српске културне баштине на Косову и Метохији.

2. ЗАШТИТА СРПСКЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ НА КиМ
И ово питање је тесно везано за 17. март 2004. године. Наиме, после

тих немилих догађаја, међународна заједница је (бар на речима)
показала више интересовања за питање очувања српске културне
баштине на Косову и Метохији. Уследиле су једна за другом три
комисије Савета Европе које су обишле наше уништене светиње (35)
у мартовском погрому, као и једна комисија УНЕСКО-а, са циљем да
утврде размере штете и предвиде шта треба учинити на питању
њихове обнове.

Истовремено, од почетка јуна месеца, представници УНМИК-а
које је предводио г. Рао Бијала, почели су да долазе у ман. Грачаницу
и да са Нама договарају принципе и начине који би се следили у
санирању порушених и спаљених цркава. Преговори су били чести и
доста напорни. Ипак, некако смо успели да усагласимо своје погледе,
те смо 28. јуна 2004. године потписали Меморандум о разумевању за
обнову цркава и манастира, којом је требало да руководи Мешовита
комисија од пет чланова.

Почетак рада Комисије је веома каснио. Почела је са радом
(седницама) тек 18. августа прошле године. Убрзо смо увидели да од
тог рада неће бити много користи, једно због великог кашњења, друго
због непоштовања договорених принципа и пре порука ранијих
комисија Савета Европе. Нарочито схвативши да одлучујућу улогу у
целом процесу треба да воде косовске (албанске) привремене
институције, да је стручна служба заштите из Београда, па и СПЦ,
иако власник те културне баштине, тек само пуки декор у целом
подухвату, те да ће на обнови цркава и манастира радити Шиптари,
дакле они који их пет година систематски уништавају, Ми смо 13.
септембра својим актом Ебр. 605 повукли свој потпис са
Меморандума, као и свога члана из Мешовите комисије, чиме је она,
у ствари, и престала да функционише.

Уследили су савети, убеђивања, притисци, посете високих
делегација међународних званичника са циљем да нас приволе да
наставимо сарадњу на, од СЕ постављеним принципима, на шта Ми
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нисмо могли пристати. Са нашим ставом упознали смо представнике
власти у Београду (г. Коштуницу, Човића, Којадиновића) и од свих
добили подршку за наше ставове у одбрани нашег културног блага.

О свим тим збивањима и нашим активностима а у вези обнове
спаљених и уништених цркава и манастира на Косову и Метохији, Ми
смо детаљно обавестили Свети архијерејски синод својим актом Ебр.
626 од 24. 9. 2004. године, са десет прилога, почев од потписивања
Меморандума, до расписаних тендера 22. 09. од стране косовске владе.

Убрзо смо у одговор добили одлуку Светог архијерејског синода
број 1890/зап 1344 од 6. октобра 2004. године, која дословно гласи:
„Обавестити Његово Преосвештенство Епископа рашко-призренског
Г. Артемија да Свети архијерејски синод у потпуности подржава све
његове напоре који се односе на обнављање светиња на Косову и
Метохији”.

Ми смо сходно тој одлуци Светог синода, као доказ наше спремно-
сти на даљу сарадњу по питању обнове српске културне баштине,
наставили сусрете и разговоре са представницима међународне
заједнице у циљу изналажења и усаглашавања здравих принципа на
којима би се сарадња на обнови наших светиња могла успешно
наставити. У том циљу смо по позиву путовали у Стразбур почетком
новембра 2004. године где смо у трочасовном разговору са секретаром
СЕ г. Тери Дејвисом покушавали да се договоримо и нађемо
заједнички језик, али, нажалост, без успеха. По повратку из Стразбура
поднели смо Светом синоду исцрпан извештај о тој посети и току
разговора.

Нажалост, кампања која се дигла против нас у вези тужбе у
Стразбуру, коју је водио Свети синод и Косовски одбор, о чему је
унапред било говора, од 18. фебруара 2005. године проширила се и на
питања српске културне баштине на Косову и Метохији, као и на
обнову порушених цркава и манастира. Ови нови ветрови који су
почели да дувају средином зиме, били су потпуно супротни оној
одлуци Синода од 6. октобра. И ту је дошло до потпуне промене
ставова истих чланова Светог синода. Због чега? Зашто?

Углавном, нови став Синода и Косовског одбора јесте да треба под
хитно започети обнову порушених светиња прихватајући принципе
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које намеће СЕ, УНЕСКО, УНМИК, па чак и да у процес обнове треба
укшучити и ПИС (Привремене институције Косова), чему смо се Ми
одлучно противили. Нажалост, успостављена је чврста копча између
представника УНМИК-а г. Бијале и Светог синода (преко митро-
полита Амфилохија - на који ли начин?), која ће битно утицати на
даљи ток догађаја.

Развој тих догађаја достигао је кулминацију 24. марта, дан пред
одлазак Делегације СПЦ у посету САД, (да ли случајност? - то је дан
почетка бомбардовања од стране НАТО 1999.), када је, не знамо од
кога и са ким, створен и усаглашен текст МЕМОРАНДУМА о
разумевању о договореним општим принципима за обнову објеката
Српске Православне Цркве на Косову и Метохији, а који је на седници
Синода потписао Његова Светост Патријарх Српски г. Павле и
Министар за културу у Влади Косова г. Астрит Хараћија, као и
представник УНМИК-а Рао Бијала. Текст Меморандума је преко
Информативне службе српске Патријаршије одмах пуштен у медије.

Будући да су овим актом потписивања Меморандума без знања и
сагласности Нас као канонског и надлежног епархијског архијереја за
Епархију рашко-призренску и косовско-метохијску грубо нарушени
канонски принципи и устројство Цркве Православне, ми нисмо ни
могли ни хтели да накнадно дамо нашу сагласност. О том нашем ставу
смо већ 26. марта упутили писмо Његовој Светости Патријарху Павлу,
лично му предали и о целој ствари разговарали.

Након тога Његова Светост је повукао свој потпис са Меморандума
и исти огласио неважећим, што је истога дана и објавила Инф. служба
српске Патријаршије. Сутрадан, у недељу 27. марта, (опет случајност
ли? - дан пуча 1941. године), одржава се у вечерњим сатима у Патри-
јаршији ванредна седница Светог синода „у проширеном саставу” и
Косовског одбора (опет без нашег обавештења и позива, иако смо и Ми
члан КО, као и наших монаха, чланова тог Одбора), који у касним
сатима доносе одлуку којом се саопштава да „Меморандум остаје и
даљенаснази”,итусвојуодлуку, такође,одмахпуштајуумедије (дали
опет само ради „успешности” делегације СПЦ у САД-у), док је сао-
пштење о повлачењу потписа Њ.С. Патријарха, скинуто са интернета.

Сазнавши одмах за ту одлуку преко електронских медија, Ми смо
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исте вечери издали своје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ, у коме смо
између осталог нагласили да „овако исхитрене одлуке”, будући да
представљају грубо мешање у канонску и јурисдикцијску надлежност
Нас као Епископа рашко-призренског, „за Нас и нашу Епархију немају
и не могу имати никакво правно дејство, нити се могу применити у
пракси”.

Истине ради, треба напоменути да је негативна оцена Мемо-
рандума са садржинске стране уследила и од стране неких владиних
институција, као што је Министарство културе, Завод за заштиту
споменика културе у Београду, и посебно Радна група за обнову и
заштиту српске културне баштине на Косову и Метохији Владе
Републике Србије, која је 5. априла своје МИШЉЕЊЕ о Мемо-
рандуму, потписано од свих чланова тог владиног тела, упутила др
Војиславу Коштуници, председнику Владе Републике Србије.

Након тога се развила оштра медијска кампања против Нас, коју
је, не знамо на основу чега, у име Светог синода водио митрополит
Амфилохије. На нападе, клевете и неистине и Ми смо одговарали
путем медија. И не само путем медија. Ми смо о нашим ставовима
упознали и СПГС УНМИК-а г. Сорена Јесена Петерсена, Мини-
старство културе у Београду, Координациони центар и друге државне
факторе, нагласивши да би сваки покушај деловања на основу
Меморандума донесеног на такав начин (без обзира на његове
суштинске мањкавости, о чему је надлежна да говори стручна Служба
заштите), представљао ново насиље и нови злочин над нашим
светињама.

И тако је протекло два месеца бесомучне кампање. А све паушално.
Ни на један наш акт, аргумент, разлог, није одговорено контра разло-
гом, доказом. Не користи се сила разлога, већ - разлог силе. А у чему
је наш грех? У настојању да заштитимо своје цркве и манастире, што
је кулминирало тужбом против четири европске државе Међунаро-
дном суду у Стразбуру. И друго, што не прихватамо да нам цркве
„обнављају” они који су их рушили. Посебно што не прихватамо да
будемо неко „други”. Што не прихватамо „разлоге” владике Атанасија
и митрополита Амфилохија и не слушамо их безпоговорно.

Ово што се задњих месеци догађа у Епархији рашко-призренској,

23



заиста је преседан непознат у историји Цркве Православне. У чију
Епархију се ико до сада толико мешао (било Синод или неко други),
као сада у нашу? То мешање није у циљу помоћи, већ одмагања.
Питамо се: с којим правом и на основу којих Канона (или којег члана
Устава СПЦ) митрополит Амфилохије делује у име Синода? Сам
одлучује, намеће решења, дезавуише епархијског архијереја?
Нарочито седница 18. фебруара 2005. године. Ко му је дао то право?
Шта он има више од било ког епископа? Нисмо ли сви равни, када су
права у својим епархијама у питању? Ако постоји наша кривица,
постоји и канонски пут за реаговање, за вођење поступка. „Ако сам
крив докажи. Ако ли нисам, зашто ме бијеш” (Јн. 18, 23), а не овако
кампањски.

И на крају свега, као резиме, могли бисмо рећи: све што се по
питању Меморандума и свега у вези њега десило (потписивање 24.
марта, повлачење потписа Његове Светости, поновно „оснажење”
истога на ванредној седници Синода 27. марта итд.), грубо је
нарушавање канонских принципа и устројства Цркве Православне,
јер се Свети синод (и неки појединци) дрско умешао у канонске
послове Епархије рашко-призренске и косовско-метохијске, без знања,
консултовања и сагласности Нас као надлежног и канонског
епархијског архијереја, што и сам Меморандум чини ништавним и
неважећим.

Али ту није крај гажења устаљеног и канонског поретка у Цркви.
Таман када смо помислили да се усковитлана прашина око Мемо-
рандума смирила, Свети архијерејски синод иде даље и излази у
јавност саопштењем од 18. априла ове 2005. године. У том Саопштењу,
под тачком 5, јавност је (па и Ми) обавештена, да је Свети синод
кренуо у реализацију Меморандума, те је за црквеног члана Мешовите
(петочлане) комисије (сходно Меморандуму) именовао нашег викара,
Његово Преосвештенство Епископа липљанског Г. Теодосија, игумана
манастира Високи Дечани.

И опет канонски прекршај, јер се и то наименовање извршило без
питања, консултовања и сагласности Нас као његовог надлежног
архијереја. Што је још горе, охрабрен подршком Светог синода и још
неких појединаца у СПЦ, наш викар г. Теодосије прихвата се чланства
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у тој комисији без питања, сагласности и благослова свога прет-
постављеног епископа, који му је уједно и духовник.

Дакле, и овога пута и Свети синод и наш викар епископ Теодосије
понашају се као да у Епархији рашко-призренској и косовско-мето-
хијској епископ и не постоји. Али он ипак још увек постоји. Отуда су
све њихове радње, поступци и активности које преузимају и поку-
шавају да спроведу на подручју поверене нам Епархије, неканонске,
противканонске и као такве - ништавне. А уколико се те неканонске
одлуке ипак у пракси спроводе на терену (ми немамо механизме да то
физички спречимо) (као што је 7. маја било у цркви Богородице
Љевишке, или 9. маја учешће еп. Теодосија на инаугурационој
седници Мешовите комисије у Приштини), то постају и у историји
остају само нови вид безакоња и насиља које се и даље наставља над
нашим светињама на Косову и Метохији.

Тим одлукама Светог архијерејског синода и њиховом применом у
пракси, не само да је успостављена сарадња са ПИСУ Косова, него је
уствари, тим албанским институцијама практично предата на старање
сва културна баштина српскога народа коју је он вековима стварао на
Косову и Метохији, штитио је, бранио и сачувао до наших дана. Данас
над том баштином и нашим светињама, како онима које су пострадале
и чекају обнову, тако и над онима које су сачуване до сада непо-
вређеним, сва права и надлежност преузимају Албанци и њихове
институције.

Управо смо пре неки дан (13. маја ове године) примили извештај
пароха призренског јереја Александра Нашпалића, који нам пише да
су се ових дана у Средачкој Жупи (његова парохија) појавили
службеници Општинског завода за заштиту споменика културе града
Призрена, на челу са извесним господином Исметом Кочбашлијем,
археологом. Ти „стручњаци” тражили су од црквењака при тамошњим
црквама да виде цркве, јер, како они кажу: „Ми смо сада надлежни да
водимо бригу о овим објектима од културног значаја за општину
Призрен”.

То су конкретне последице и горки плодови неканонских поступака
у СПЦ, за почетак. Шта ће даље бити, ко преживи гледаће, а историја
ће запамтити. Пре ових одлука Светог синода и њихове практичне
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примене, тако нешто се није могло десити. Ко је год желео или хтео да
нешто ради у вези и око наших цркава и манастира, били су дужни да
се обрате нама за дозволу и благослов. Више немају потребе да то
чине, јер је наше канонско и јурисдикцијско право погажено и
дезавуисано управо од саме СПЦ. Ми по овом питању не можемо
даље да интервенишемо, јер смо, буквално, развлашћени.

Може ли, сме ли такав поредак и пракса заживети и стећи право
грађанства у Српској Православној Цркви?

Док је по питању заштите српске културне баштине на Косову и
Метохији у почетку главни актер био Савет Европе (преко УНМИК-
а), а касније се укључио и УНЕСКО, дотле је по питању радова на
Богородици Љевишкој у Призрену, од самог почетка носилац
активности био УНЕСКО.

3. ЉЕВИШКА.
Од како је међународна заједница одлучила да 2005. година буде

година решавања будућег статуса Косова и Метохије, чему треба да
претходи „достизање стандарда” предвиђених међународном заједни-
цом, међународни фактори (СЕ, УНЕСКО, УНМИК и др.) врше
интезиван притисак на СПЦ и Владу Р. Србије, да што пре крене
„обнова оштећених цркава и манастира 17. марта 2004. године”, јер им
је то један од основних стандарда, чије би достизање (или бар започи-
њање извршења) омогућило позитивну оцену и несметано креирање
будућег статуса Косова (по свој прилици - његова независност).

Будући да је уништен велики број објеката Српске Православне
Цркве, те да није могуће на свима радити и нешто урадити, УНЕСКО
је одабрао Богородицу Љевишку, да радом на њој (ма шта то било)
покаже да је процес обнове оштећене културне ба штине на Косову
кренуо. У преговоре око почетка радова на Богородици Љевишкој
укључени су многи фактори: УНЕСКО (гђа Мери Пол Рудил), Ми,
као Епископ епархије рашко-призренске, Координациони центар за
Косово и Метохију, Министарство културе Владе РС, Завод за заштиту
споменика културе из Београда, Министарство спољних послова,
Савет Министара Државне заједнице СЦГ, Министарство вера и тд.,
који смо на усаглашавању ставова и утврђивању принципа и метода
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рада, у задњих пар месеци одржали више заједничких седница у Бео-
граду (у КЦ или Мин. културе), као и у Светом архијерејском синоду
(нарочито 08. марта 2005. године).

На тим седницама, сусретима, разговорима, ишло се за тим да се
утврде принципи и механизми прихватљиви за СПЦ, као што су:

а) Питање назива: Српска културна баштина, српски православни
манастири-цркве, унети у сва међународна документа (јер у њима
постоји велико шаренило од: светска културна баштина, византијска
културна баштина, косовска културна баштина, до простог израза -
православна баштина);

б) власништва: Епархија рашко-призренска Српске Православне
Цркве;

в) брига: бригу о тој културној баштини води Српска служба
заштите (Хашка конвенција из 1954. године, вековно искуство);

г) та СЗ у сагласности са ЕРП одређује: приоритете (шта ће се и
којим редом обнављати), израђује пројекте (по којима ће се радити),
врши избор извођача (ко ће радити) и - врши надзор над радовима до
саме финализације;

д) сви остали: (међународни фактори: УНМИК, СЕ, УНЕСКО и
др.) могу и треба да помогну извршење тих пројеката: стручно и
материјално. То им је дужност и обавеза, јер је међународна заједница
и одговорна што је дошло до такве и толике девастације те српске
културне баштине на Косову и Метохији.

И таман када су договори усаглашени принципи дефинисани,
десило се потписивање Меморандума, што је цео процес скренуло у
другом правцу. Више нису били важни никакви до тада постигнути
договори и принципи, него се журило да се са радовима на „санацији
штете” на Богородици Љевишкој што пре крене. Тако је и дошло „до
експертске” комисије која је 7. маја ове године била у Љевишкој у
присуству од Светог синода одређених Епископа будимљанско-
никшићког г. Јоаникија, и нашег викара Епископа липљанског г.
Теодосија.

Сва та хитња „по сваку цену” требало је да послужи и омогући
одржавање „Донаторске конференције” у Паризу 13. маја ове године
у организацији УНЕСКО-а, СЕ и УНМИК-а, „ради прикупљања

27



средстава неопходних за обнову и заштиту културне баштине на
Косову и Метохији”. А и одржавање те конференције има за сврху да
даде утисак достигнутости стандарда када је у питању српска
културна баштина на Косову и Метохији.

Донаторска конференција је одржана. Резултати тога, као и даљег
развоја догађаја на терену ускоро ће се показати. Рачуне што се ствари
развијају на штету српског народа и Српске Православне Цркве,
историја ће испоставити одговорнима који су томе допринели, макар
и постхумно. Јер „нема ништа тајно што неће бити јавно, нити
сакривено што се неће открити” (Лк. 8, 17; 12. 2).

Епископ рашко-призренски и косовско-метохијски
+Артемије”
Из овог извештаја се јасно види да је, из неког од светских центара

моћи (погађајмо кога!) наређено да се тужба против НАТО земаља
мора повући. Владика Артемије је изложен суровом „синодском”
притиску да тако учини, и он је пристао, мада невољно.

Година 2006 у САД
У свом обраћању на округлом столу Института „Вудроу Вилсон”

у Вашингтону, фебруара 2006. насловљеном „Будућност Косова -
европска демократија или регионални хаос?”, владика Артемије је
присутне упозорио да ће „независно Косово” само оснажити исламски
тероризам и све друге негативне појаве (попут трговине дрогом, белим
робљем, итд.) које су присутне на Космету под „будним оком” КФОР-а.

У доба проглашавања „независног Косова”
У разговору објављеном у „Гласу јавности” 18. фебруара 2008,

владика Артемије је изразио, по ко зна који пут, своје уверење да ће
Срби, безобзира на „међународну заједницу”, „одстојати” Косово, као
и задовољство због чврстог става председника Србије, Бориса Тадића,
и премијера др Војислава Коштунице. Сложио се и са планом мера
Владе према онима који признају „независно” Косово, али га је
бринуло што иза тих мера, поред Коштунице, не стоји и Тадић.
Позицију врха СПЦ, који је о предстојећем отцепљењу Косова издао
само једно саопштење, владика Артемије је назвао „анемичном”,
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сматрајући да је томе узрок болест патријарха Павла, а тврдње
министра одбране Драгана Шутановца и начелника Генералштаба,
генерала Здравка Поноша, да Србија неће војском бранити Косово
назвао је недостојним војника.

28. фебруара 2008, владика Артемије шаље писмо свим Србима
света, поздрављајући њихово окупљање на протесту поводом
проглашења „независног Косова”. Истичући да Србија то никада неће
признати, владика је наглашавао да је Косово за наш народ оно што је
срце за човека.

Изгнаници ће се кад - тад вратити на своја огњишта, а злочин
геноцида никад не застарева. До тада ћемо трпети чекајући суд Божје
правде, која је „спора, али достижна”.

Владика је одлучно нагласио да Србија не сме ићи у Европску унију
без Косова, и да то свима одлучно треба да стави до знања. Ући у ЕУ
без Косова значи издати Србију и порећи сву њену историју.

О окупацији
У интервјуу, датом „НИН”-у 20. фебруара 2008, владика Артемије

је описивао своја путовања по свету, и покушаје да учини нешто за
Косово и Метохију у Србији. У САД је, рече, био преко тридесет пута.
Уочио је да извесних промена у америчком јавном мнењу има (Лоренс
Иглбергер, бивши државни секретар САД, Џон Болтон, бивши
представник САД у ОУН и Питер Родман, бивши помоћник министра
одбране САД у „Вашингтон Тајмсу” су се заложили за преиспитивање
америчке политике на Балкану), али то није довољно. Описао је и своје
контакте с америчком „хришћанском десницом”, која је била на страни
Срба - ни, то није било довољно да се политика државне админи-
страције САД промени.

По владици Артемију, САД, која се бори против исламског
тероризма, на Балкану хоће да покаже да је пријатељ муслимана - зато
је створена Изетбеговићева Босна и Херцеговина, и зато се Косову
даје независност. Американцима је потребна база Бондстил, јер је
њихов циљ да окруже Русију, у којој, на њихову жалост, више не влада
Јељцин, него Путин.

Па ипак, рекао је владика Артемије новинару Јовану Јањићу,
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Америка се не плаши руске интервенције око Косова, јер власти у
Србији немају намеру да Косово озбиљно бране. Изјава политичког
врха да ће се Косово бранити свим, осим војним, силама, значе:
“Слободно узмите Косово!”

Дакле, САД се са Русијом бори преко Косова, по оној народној:
“Ћерку кара, снаји приговара”. У САД су владики Артемију тврдили
да ће се Србија лако одрећи Косова. зато је он предлагао да се Косово
брани свим средствима којима суверена и демократска држава брани
своју територију. Јер, шта ће нам војска ако не брани територију?

На питање, шта ће Срби радити кад се Косову призна независност,
владика Артемије је одговарао да ће Срби остати ту где су, без обзира
на све, јер су окупације пролазне и привремене.

Коме служи Синод?
На сајту епархије рашко - призренске се, 8. септембра 2008, појавио

текст „Коме служи Синод?” У том тексту, владика одговара на
синодско саопштење, објављено на званичном сајту СПЦ, где се
наводе „необориве чињенице” о „успешности” обнове косовско -
метохијских светиња од стране „међународне заједнице” и косовских
Шиптара.

Владика Артемије је порицао све тврдње Синода - почев од оне да
владика Теодосије савесно испуњава своје дужности викара преко
„гротескне и бестидне” тезе да су објекти и имовинска права СПЦ на
Косову „потпуно заштићени”, до изјаве да се, без обзира на про-
глашење независности Косова, Меморандум о обнови порушених
светиња испуњава „по плану”, и у складу с Резолуцијом СБ Ун 1244.
Владика Артемије је позван да се врати у своју резиденцију у Призрен
и тако, наводно, „охрабри” српски народ.

Владика Артемије је оптужио Синод да, на тај начин, подржава
легализацију шиптарских институција, као што је, потписао
Меморандум 2005, помогао легализацију шиптарских органа локалне
самоуправе, који дотад нису признавали ни српска држава ни СПЦ.
Истакао је и то да иза лажних извештаја о успеху обнове и изградње
стоје епископ Теодосије и јеромонах Сава Јањић из манастира Високи
Дечани. Иако је епархија рашко - призренска не једном обавештавала
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и Синод и јавност да није тачно да све тече како треба, и да су у току
обнове начињене недопустиве грешке (како рестаураторске, тако и
политичке) митрополит Амфилохије је, у оквиру Синода, стално
чинио све да се меморандумска политика настави. Неколицина
епископа, кријући се иза синодског ауторитета, приморавала је државу
Србију да прихвати лажну слику о рестаурацији порушеног.

Владика Артемије је подсетио на то да је митрополит Амфилохије
2005. године изјавио да ће у рестаурацији учествовати само оне фирме
(из Италије, Грчке и Србије) које, поред повољних услова понуђених
на тендеру, имају искуства у извођењу таквих радова. Тада је јавно
рекао да иза тврдње да ће светиње обнављати они који су их рушили
стоје „злонамерни или необавештени људи”. Оваквим тврдњама се
придружио и епископ Теодосије.

Међутим, шиптарске фирме су на тендеру добиле (!) могућност
„обнове” наших светиња, иако је поред митрополита Амфилохија, и
владика Теодосије тврдио да се то не може десити.

Неистина је била и тврдња митрополита Амфилохија да је
Меморандум усвојен после дугих консултација Синода са
стручњацима и представницима „међународне заједнице”, мада о
њему Синод никад није расправљао, нити је владику Артемија ко
питао о било чему. Епископ рашко - призренски је, истичући да таква
лаж не приличи достојанству једног митрополита, узрок његовог
понашања потражио у чињеници да је архијереј Амфилохије члан
извесне Европске експертске комисије, чији припадници имају задатак
да уложе све своје „професионалне и личне” потенцијале да би Србија
ушла у „европске и евроатлантске интеграције”.

Владика Артемије је подсетио да је потписивање Меморандума
Синоду СПЦ 2005. године наложио Вашингтон. Патријарх Павле је,
видевши штетност тог документа, 26. марта те исте године повукао
свој потпис. Међутим, делегација СПЦ је „панично” јавила да, због тог
повлачења, нико неће да их прими у Вашингтону, па је Синод
направио својеврсни „пуч” и Меморандум је ипак потписан 27. марта
2005, да би митрополит изјавио да сусрет делегације с Бушом није био
условљен потписивањем Меморандума.

Тврдећи да се добро може постићи само на добар начин, владика
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Артемије је оптужио чланове Синода за рад који је у супротности са
српским интересима. Изјава представника манастира Високи Дечани
да је добре резултате у обнови могуће постићи само „професионалном
сарадњом на мултиетничкој основи” није ништа друго до повратак
„префарбаној” идеологији „братства - јединства”, иза које сада стоје
носиоци црквених чинова, који имају ауторитет бораца за наш народ
и његове интересе. Тиме се подржава амнезија шиптарских злочина,
чињених не само 1999, него и за време Тита и у Другом светском рату.
Идеологија братства - јединства је, у СФРЈ, такође доприносила нашој
амнезији и награђивању злочина усташа и муслимана у НДХ и
Шиптара на Косову.

Владика се питао зар је могуће храмове васпоставити само на
„мултиетничкој основи”, то јест у сарадњи џелата и жртава, зашто
Срби не могу да обнављају своје храмове без „исламистичког
елемента”, зашто се у обнову укључују они који о обнови не знају
ништа и зашто се сатрапима предаје оно што су Срби вековима
градили. На та питања се не може добити одговор из Високих Дечана,
рекао је тада Артемије.

Владика Артемије о Григоријевом писму
Када су новинари „Новости” упитали владику Артемија да ли је

добио писмо владике Григорија (“Новости”, 11. новембар 2008.), он је
одговорио: „Није тачно да је владика Григорије упутио писмо свим
епископима. До мене никакво писмо поменутог владике није стизало”.

Поводом изјаве епископа Григорија да владика Артемије 17 година
ради на расколу, владика Артемије је рекао да „не каже ништа” и „нема
никакав коментар”. Није хтео да полемише преко новина.

О заточенику
После свега што се десило, владика Артемије је изложен суровом

прогону, под изговором да пљачка новац сиротиње с Косова. Међутим,
како текстови у штампи и на Интернету показују, у то нико озбиљан
не верује. Зато владике Иринеј Буловић и Атанасије Јевтић морају да
лажу, кријући се иза скута патријарха Иринеја и зато Григорије у
Грачаници, после „случајног” сусрета с америчким амбасадором у
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Приштини (а видели су се с њим и Теодосије и Шијаковић) мангупски
тапше Артемија по рамену, и говори како Артемије слуша Синод. Али,
сви су знали да владика Артемије изјаву за РТС даје под притиском, у
својеврсном кућном притвору.

Овакви методи већ су примењивани
Метод држања у заточењу црквеним и световним моћницима

непожељног човека већ је примењен у случају старца Тадеја из
Витовнице. О томе како се то десило писао је Ненад Марковић из
Београда у „Гласу јавности” 2. децембра 2002:

„Где је отац Тадеј?
Реч је о човеку код кога су многи долазили да траже помоћ, савет и

тумачење. Један сам од оних многобројних православних верника који
су имали срећу да упознају оца Тадеја Штрбуловића, старца монаха,
исписника нашег патријарха Павла. Осамдесетосмогодишњи старац
ушао је у манастир Витовницу још као четрнаестогодишњак, 1928.
године, јер је родом из истоименог села поред манастира, које се
налази на обронцима Хомољских планина, у непосредној близини
Петровца на Млави.

Значи, готово читав свој животни век провео је као монах, служећи
по разним манастирима Србије (Раковица, Покајница), добивши чин
архимандрита и поставши игуман манастира Витовница. У тај
манастир, саграђен још у време краља Милутина, због оца Тадеја су
долазили људи из свих крајева бивше Југославије, па и иностранства.
Било је верника свих конфесија (православни, католици, протестанти,
чак и муслимани), атеиста, радозналица.

Сви они су долазили да га чују, виде, да траже помоћ за своје
проблеме, савет, тумачење. И сви они су и добијали то што су тражили:
благу реч, Јеванђеље, Христову науку из уста човека који је, то је више
него сигурно, био надахнут, даровит, прозорљив. Тако је тај манастир,
релативно забачен и неугледан, постао право средиште православне
духовности, место ходочашћа, откровења за многе који су ту долазили
да чују проповеди оца Тадеја. Многи су тек ту открили шта је
хришћанство на живом примеру оца, многи су се и замонашили
захваљујући њему.
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Нема спокоја
Истовремено са том идиличном и хармоничном причом текли су

догађаји који су све нас вернике збуњивали и изазивали стрепњу.
Уместо да му и сама српска црква буде захвална за такав јеванђељски
и мисионарски рад, оцу Тадеју је у више наврата забрањивано да
комуницира са верницима, чак и да их виђа, био је смењен са места
игумана (наводно, на сопствени захтев), у манастир су доведени неки
нови монаси који су били све, само то не. Причало се и да му је сам
живот угрожен.

Проблеми су кулминирали када је за епископа Браничевске
епархије, чије је седиште у Пожаревцу, изабран Игнатије Мидић. Од
тада отац Тадеј више нема ни мира ни спокоја. Понављам, ради се о
старцу од 88 година, чија је једина жеља да умре у миру манастира
Витовница, близу места рођења, ту где је провео готово сав свој живот
посвећен служењу Богу и људима. Но, тако не мисле и високи
званичници Српске православне цркве. Почиње прави прогон старца,
чак изгон из манастира.

Никаквих званичних одлука ни дописа, само тако, сазнајемо да је
отац чак негде у Црној Гори, у околини Колашина, наводно склоњен
да би имао мира од многобројних верника који га опседају. И да је то
учињено по његовој жељи. После једне зиме проведене тамо, у
потпуно неприкладним условима, оца враћају у Витовницу. Но, не
задуго.

Поново га одводе у непознатом правцу. Ипак, сазнајемо да је
„склоњен” у једну приватну кућу у Бачкој Паланци, на самој граници
са Хрватском, код извесног човека, који му није ни род ни пријатељ,
већ само извршилац нечијих директива.

Писма патријарху
Старца ипак „великодушно” доводе недељом и великим црквеним

празницима да присуствује служби у манастиру Ковиљ, који је уједно
и седиште викарног епископа јегарског и бачког Порфирија. Доводе га
и одводе, тако да му нико од обичних верника не може прићи,
затражити благослов, проговорити с њим коју реч.

Кад питате епископа Порфирија за дозволу да то урадите, добијате
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неодређен и смушен одговор, у стилу: „Отац је стар и исцрпљен,
потребан му је мир”. Па, зар је то мир, када га протерају из манастира,
цркве, храма, код људи који су неверници, и раде за државну
безбедност, по оним информацијама којима располажемо? Мало
чудно, готово невероватно!

По последњим информацијама отац Тадеј је поново одведен у
непознатом правцу, јер је сувише људи сазнало где га крију, те су
долазили у Бачку Паланку покушавајући да ступе у контакт с њим.

Епископ Игнатије не жели ни да разговара на ту тему, иако су му
верници из његове епархије писали петиције са захтевима да се отац
Тадеј врати у манастир Витовницу. Оба епископа бачка, Иринеј и
Порфирије, чине то исто. Бројни верници су писали и патријарху
Павлу, обавештавајући га шта се догађа са оцем Тадејом, но без икаква
одговора.

Зато се обраћам медијима, у име многобројних верника, тражећи
одговор од званичника СПЦ: где је отац Тадеј, и зашто му се све то
чини? Уколико се, наравно, неки од медија усуди да објави ово писмо.

Ненад Марковић”

Исто је било и са владиком Артемијем: његов контакт са духовном
децом и спољњим светом строго је био ограничен, иако је речено да
ће он слободно моћи да се креће. Тек када је притисак јавности
достигао врхунац, владику Артемија су пустили да се слободно креће.
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АМФИЛОХИЈЕ
ЦРНОГОРСКО - ПРИМОРСКИ

О митроплиту Амфилохију
Митрополит Амфилохије се школовао, између осталог, на

постдипломским студијама у Риму, где му је колега био садашњи
цариградски патријарх Вартоломеј. У догађајима приликом распада
СФРЈ показао је застрашујућу политичку кратковидост, која можда и
није била случајна: подржавао је Слободана Милошевића, а затим
демонстрирао против Милошевића; дружио се са Арканом, Биљану
Плавшић називао Косовком девојком; Мила Ђукановића довео на
власт 1997. године, представљајући га као великог Србина који се,
први после 1945, поклонио, као државник, кивоту светог Петра
цетрињског. До 2004. је причао против Хага и Европе, а онда је ушао
у организације за припрему Србије да постане део ЕУ. Гуслао је и
србовао на дубровачком ратишту, а сад своју митрополију зове
„Православна Црква у Црној Гори”, не помињући је као „Српску”.
Превртљив и властољубив, као местобљуститељ трона српских
патријараха, јаде је починио у Митрополији београдско - карловачкој,
рукополажући многе с коца и конопца и доводећи своје, племенски
организоване, Црногорце да заузму београдске парохије. Политички
прелетач (својевремено је крстио и Чеду Јовановића, па после пљувао
по њему), од Коштунице се окренуо Тадићу (опет монтенегринско -
племенски импулс), а све уз помоћ свог оданог Никшићанина
Богољуба Шијаковића, који има три држављанства (србијанско,
црногорско, БХ) и који се у „тадићевце” учланио само да би гурао
своје људе у СПЦ, постајући министар вера (иначе, министар вера је
2008. требало да буде Војисалв Миловановић, слободни зидар храма
Светог Саве у Београду.) Шијаковић је познат по својим везама са
Фондом Конрад Аденауер, иза кога стоји немачка партија CDU, чији
је велики пријатељ папа Бенедикт XVI.

Своје огромно властољубље, митрополит Амфилохије је показао
базаконо присвајајући себи титулу архиепископа цетињског, само да
би он био местобљуститељ трона патријарха српског, што није могао
бити да је остао тек митрополит - јер је загребачко - љубљански
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митрополит Јован старији од Амфилохија по хиротонији, и он је
требало да мења оболелог патријарха Павла.

О овом властољубљу писао је својевремено г Жељко Которанин:
„БЕЗАКОНО АРХИЕПИСКОПСТВО У СРПСКОЈ

ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ
Устав Српске Православне Цркве познаје архиепископа. Али само

једног - Пећког. Но, исти је истовремено и патријарх. Друге
архиепископе овај Устав не помиње. Изричито их не забрањује.

Али, постоје чланови Устава СПЦ који се односе на рад Светог
архијерејског Сабора и Светог архијерејског Синода у случају
упражњености патријарашког трона, или спречености патријарха да
руководи радом ових тела.

„Кад је Патријарх из ма ког узрока привремено спречен да врши
своју председничку дужност у Сабору, односно Синоду, замењује га,
по његовом овлашћењу, најстарији по производству митрополит члан
Сабора, односно Синода, а ако овога нема, најстарији по епископском
посвећењу епископ члан Сабора, одн. Синода.” /Устав СПЦ, чл.61./

„Ако је спреченост Патријарха у вршењу његових дужности дужег
и трајнијег карактера, или кад се патријарашки престо упразни, власт
Патријархову врши Свети архијерејски синод,… Председничке
дужности Патријархове у Сабору и Синоду врши тада најстарији по
производству цлан Синода који је митрополит, односно чнајстарији
по посвећењу епископ, ако митрополита нема….”/Устав СПЦ, чл.62./

Ти чланови одређују да у реченим случајевима руковођење радом
Сабора, односно Синода, преузме члан тих тела, најстарији по
производству митрополит, или најстарији по посвећењу епископ, кад
митрополита нема. Осим митрополита, односно епископа, Устав не
предвиђа никога другога ко би преузео руковођење радом односних
тела. Не помиње могућег архиепископа. Устав одређује најстаријег по
производству митрополита, односно најстаријег по посвећењу
епископа кад митрополита нема . Дакле, онога архијереја који је међу
браћом у тим телима први по части. И то је у складу са канонским
предањем /в. 87. правило Картагинског сабора/ и црквеном праксом.

Ако би Устав дозвољавао постојање још једног или више
архиепископа у СПЦ поред Пећког, тад би ове одредбе морале
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другачије да гласе, морало би се одредити да руковођење односним
телима преузима… архиепископ, или митрополит… кад архиепископа
нема, јер је архиепископ виши по части од митрополита без обзира на
дан његовог производства. Архиепископ је првенствујући епископ, он
је архи - на челу, или у слободном преводу, први.

Док год Устав сматра митрополита за првог по части иза патријарха
и дословно у његовој личности и архиепископа Пећког - постављање
новог, другог архиепископа макар и само почасног у Српској
Православној Цркви је противуставно.

Архиепископ Цетињски
Архиепископ Цетињски није једини архиепископ у крилу Српске

Православне Цркве - поред архиепископа Пећког. Ту је још и
архиепископ Охридски као предстојник аутономне архиепископије
при СПЦ чије је обнављање у току. Но, појава архиепископа
Цетињског изазвала је у црквеној јавности расправе, често неприличне
и у неодмереном тону. Чини нам се да се томе узрок налази у
нејасноћама везаним за ово архиепископство.

Високопреосвећени г. Амфилохије је до јуна 2006. године
титулисан као митрополит Црногорско-Приморски, у свакој прилици,
у складу са одлуком Сабора о његовом избору, и потом производству
на трон исте Митрополије са седиштем на Цетињу. Као таквог су га
познавали и признавали сви архијереји, свештенство, монаштво - као
и верни народ наше Цркве, а тако су га познавали и државни органи.

Од јуна 2006. године он се титулише двојако, или као митрополит
Црногорско-Приморски, или као архиепископ Цетињски и
митрополит Црногорско-Приморски. Изнећемо неколико примера.

НасајтуСПЦwww.spc.yu/sr/sinod Високопреосвећениг.Амфилохије
је као члан Светог архијерејског Синода званично представљен као
митрополит Црногорско-Приморски, а на основу одлуке Светог
архијерејског Сабора из маја 2007. године. Ово ћемо доцније приказати.

Информативна служба СПЦ је саопштила вест о посети
Јерусалимској Патријаршији 25. децембра 2007. године. Високопре-
освећени г. Амфилохије је и ту означен као митрополит Црногорско-
Приморски. Ова вест се налази на сајту СПЦ.
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Међутим, иста служба је пренела Саопштење за јавност свештеној
мисији спасења Богоповереног народа Божијег у Црној Гори из
децембра 2007. године. Ту се Високопреосвећени г. Амфилохије
означава као архиепископ Цетињски, митрополит Црногорско-При-
морски. Ваља уочити да се ту ради само о преношењу вести чији је
аутор Светигора прес. Ово Саопштење се такође налази на сајту СПЦ.

Информативна служба СПЦ је објавила своју вест „Посета
Цариградској Патријаршији” од 7. фебруара 2008. године. Ту је
Високопреосвећени г. Амфилохије титулисан као архиепископ
Цетињски и митрополит Црногорско-Приморски. Занимљиво је да он
у посету иде „у име Светог архијерејског Синода СП Цркве”. А Синод
га познаје и представља као митрополита Црногорско-Приморског, не
и као архиепископа Цетињског. Да ли је у питању нешто више од саме
неусклађености, или потребе црквене дипломатије? Ова вест се налази
на сајту СПЦ.

Високопреосвећени г. Амфилохије у различитим актима самог себе
различито титулише. Дешава се и то да у једном истом акту буде
различито титулисан. На пример, у Пресуди Великог црквеног суда, у
опису већа које је одлучивало, означен је као - … митрополит
Црногорско-Приморски, док је лично у својству председника Пресуду
потписао као - архиепископ Цетињски и митрополит Црногорско-
Приморски. Број Пресуде нећемо наводити.

Васкршњу посланицу 2007. године Митрополији Црногорско-
Приморској упутио је као архиепископ Цетињски митрополит Црно-
горско-Приморски егзарх свештенога трона Пећкога + Амфилохије.
Божићну посланицу истима 2007/08. године упутио је као АЕМ
Црногорско-Приморски Г.Г. Амфилохије. Посланице се налазе на
сајту МЦП.

Васкршњу и Божићне посланице патријарха г. Павла у исто време
је потписивао као митрополит Црногорско-Приморски, саборно са
браћом архијерејима, по реду части како му као митрополиту припада
према старини производства - као други по части митрополит, после
митрополита Загребачко-Љубљанског г. Јована.

Питамо се, откуд то? Зар Високопреосвећени г. Амфилохије као
архиепископ није дужан да се у свакој прилици и од свакога титулише
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као архиепископ, да у сабрању архијереја као такав заузме место које
му по црквеном поретку припада? Зар га епископи не познају као
архиепископа? Зар га епископи не признају за архиепископа?

Свети архијерејски Сабор и архиепископ Цетињски
Већ смо навели да је Сабор маја 2007. године Високопреосвећеног

г. Амфилохија одлуком именовао као члана Синода називајући га
митрополитом Црногорско-Приморским.

Саопштење за јавност са редовног заседања Светог Архијерејског
Сабора - мај 2007. године:

“Чланови Светог Архијерејског Синода у новом сазиву су: Његово
Високопреосвештенство Митрополит црногорско - приморски Г.
Амфилохије, Његово Преосвештенство Епископ жички Г. Хризостом,
Његово Преосвештенство Епископ бихаћко-петровачки Г. Хризосотом
и Његово Преосвештенство Епископ милешевски Г. Филарет.

За Главног секретара Светог Архијерејског Синода постављен је
протојереј-ставрофор Саво Б. Јовић.”

Отуда Синод приказује преосвећеног г. Амфилохија у свом саставу
као митрополита Црногорско- приморског. На сајту СПЦ:

СВЕТИ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Председник: Патријарх српски Г. Павле
Чланови: Митрополит црногорско-приморски АМФИЛОХИЈЕ

(Радовић), Епископ жички ХРИЗОСТОМ (Столић), Епископ бихаћко-
петровачки ХРИЗОСТОМ (Јевић), Епископ милешевски ФИЛАРЕТ
(Мићевић).

Генерални секретар Светог Архијерејског Синода: протојереј-
ставрофор Саво Б. Јовић.

Питамо се, како је при свему овоме Високопреосвећени г.
Амфилохије архиепископ Цетињски још од јуна 2006. године? Како,
ако га наредне године Сабор титулише као митрополита Црногорско-
Приморског? Да ли је Високопреосвећени г. Амфилохије задобио
архиепископство без одлуке Светога архијерејског Сабора? У том
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случају не би могао имати грамату, јер је патријарх без одлуке Сабора
не би могао потписати /в. 34. правило Апостолско/. А без грамате како
би се могао назвати архиепископом Цетињским?

Наводимо саопштење, документ који би требало да разјасни нашу
дилему. Са сајта МЦП:

„МИТРОПОЛИТУ ЦРНОГОРСКО-ПРИМОРСКОМ И
ЕГЗАРХУ СВЕТОГ ТРОНА ПЕЋКОГ Г.АМФИЛОХИЈУ
ПОТВРЂЕНА ПОЧАСНА ТИТУЛА АРХИЕПИСКОПА

ЦЕТИЊСКОГ

ЦЕТИЊЕ, 08. јун 2006.г.- Титула архиепископа цетињских, раније
зетских, а у исто вријеме митрополита црногорско-приморских, је
почасног и литургијског карактера.

Први Митрополит Црногорски и приморски са почасном титулом
архиепископа био је Ромил Први из 1530.г. за вријеме турске окупације
Црне Горе. Његов наследник, Митрополит Црногорски и приморски,
такође архиепископ Цетињски био је Василије из 1532. године (епи-
скоп Шумадијски Сава: „Српски Јерарси од 9 до 20 века” – 1996.г.)

Опште је познато да су се и Петар II Петровић Његош и Митрофан
Бан такође потписивали као архиепископи. Почасна и литургијска
титула Архиепископа Цетињског - Митрополиту Црногорско-при-
морском Г.Амфилохију на последњем Сабору Архијереја Српске
Православне Цркве потврђена је због њеног историјског конти-
нуитета, као што је, уосталом, и титула Егзарха Светог Трона Пећког
потврђена последњих година, а која следује титули коју су носили
митрополити црногорско-приморски од Василија Петровића –
Његоша (1750-1766) до Митрофана Бана (1885-1920), после пада
Пећске Патријаршије под турску власт.

http://www.mitropolija.cg.yu/svetigorapres/Saopstenja/svp0606.htm”

Документ се позива на потврду титуле од стране последњег Сабора
архијереја СПЦ. Како документ носи датум 8. јун 2006. године, то се
мисли на Сабор из маја 2006. године.

Документ нас приморава да пре разматрања одлуке тог Сабора

41



обратимо пажњу на израз „потврђена је због њеног историјског
континуитета”. Континуитет може постојати само код следа законитих
догађаја. Све што је било у историји није било законито и не заслужује
црквени континуитет. Питамо се, који је Сабор даривао титулу
почасног архиепископа наведеним митрополитима? Посебно Петру II
Петровићу, и Митрофану Бану? Како то да о томе нема помена у цари-
градским диптисима? Питамо се, зашто се Свети Петар Цетињски
није потписивао као архиепископ?

Даље, тај израз - титула је потврђена - указује на то да Високо-
преосвећени г. Амфилохије већ одраније има право на ту титулу, које
право је Сабор наводно само потврдио, као да таква одлука Сабора
нема конститутивни, већ само декларативни карактер. Када би то било
тако, Високопреосвећени г. Амфилохије би већ приликом прои-
зводства у митрополита Црногорско-Приморског био произваден у
архиепископа Цетињског. Јер права су везана за трон. Сва права трона
митрополије Црногорско-Приморске примио је узвођењем на њен
трон, произвођењем у митрополита Црногорско-Приморског. Неко
друго, више право може добити само конститутивном одлуком
потпуног Епископског Сабора СПЦ.

У службеном листу СПЦ „Гласник” од 6. јуна 2006. године на
странама 174 - 177 објављено је Саопштење за јавност са редовног
мајског заседања Светог архијерејског Сабора СПЦ одржаног од 15 -
27 маја 2006. године, а исто тако и одлуке тога Сабора. У Саопштењу
са Сабора нема ни помена о архиепископу Цетињском. Међу одлукама
Сабора такође нема помена о некаквом потврђивању титуле
архиепископу Цетињском, или било чему сличном.

Наведени документ са сајта МЦП, међутим, тврди да је Сабор
потврдио титулу. То није тачно.

Сабор ни на који начин није потврдио титулу „архиепископ
Цетињски” Високопреосвећеном г. Амфилохију. Зато га наредне 2007.
године титулише као митрополита Црногорско-Приморског у својој
одлуци о саставу Светог архијерејског Синода. То уједно казује колико
је титула „архиепископ Цетињски” уистину литургијског карактера.

Високопреосвећени г. Амфилохије зна да је на Сабору било речи о
спорној титули. Зна да је Епископски савет Црне Горе /неканонско и
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неуставно тело/ обавестио Свети архијерејски Сабор о томе да је он,
тј. Епископски савет Црне Горе, митрополиту Црногорско-При-
морском „потврдио” титулу „архиепископ Цетињски” за употребу у
самој тој митрополији. Зна да је Сабор обавештење узео к знању, али
без икакве одлуке о њему.

Питамо се, на основу ког права је дотични Савет „потврдио” титулу
архиепископа Високопреосвећеном г. Амфилохију и обратио се
Сабору таквим обавештењем? Јер, Quod nulum est, nulum efectus pro-
ducit. А овај Савет, без уставног и без канонског и без Саборског
утемељења - у црквеном смислу - не представља никакав субјект.

Да ли је тај и такав Савет заметак будућег Сабора аутокефалне
Архиепископије Цетињске?

Питамо се, зар на исти начин владика Жички не би могао
придржати себи право да се титулише архиепископом Жичким, или
владика Рашко-Призренски патријархом Пећким, у почасном и
литургијском смислу? Куда би такво самовлашће одвело СП Цркву?

ПредстојећередовномајскозаседањеСветогархијерејскогСабора
У стању изражене подељености епископа наше Цркве по питању

служења Свете литургије и с тим у вези непоштовања одлуке Сабора
из маја 2007. године, затим са тајним радом делегације СПЦ у Равени
и њеним потписом на равенском документу, дочекујемо редовно
мајско заседање Светог архијерејског Сабора. При том, наш патријарх
г. Павле је због болести спречен да руководи радом Сабора. Ко ће га у
тој дужности заменити?

Архијереји СП Цркве би кроз међусобне консултације морали ово
питање разрешити пре сазивања Сабора. Оно није тек почасног
карактера, већ је суштинског значаја. Владике су подељене. У тој
подели, она струја која би имала свог представника за председавајућег
Сабора била би у стању да, или решавање црквених проблема склони
у страну, или да инсистира на њиховом решавању. Ово може изродити
велике невоље по нашу Цркву. Чак и заседање два одвојена Сабора,
што никад не било.

Уставно решење тог питања садржано је у наведеним 61. и 62. чл.
Устава СПЦ. У стању спречености патријарха, дужност председавања
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у Сабору врши по благослову патријарха /чл.61./ или по Уставу СПЦ
/чл. 62./ најстарији по производству митрополит - члан Сабора. Данас
би то био митрополит Загребачко-Љубљански г. Јован. У смислу
Устава СПЦ, чл. 61. патријарх не би могао дати благослов другом
митрополиту све док би овај био у трону и у могућности да га
замењује. Устав СПЦ недвосмислено говори коме јединоме владици
патријарх може дати свој благослов, и не предвиђа изузетак. Изузетак
би водио неканонском случају да млађи по части архијереј председава
старијем.

„Да не поштујеш себе више од онога који је испред тебе, него да
следиш. А ко презире старије од себе, сам ће бити презрен.”/правило
87. Картагинског сабора, Законоправило Светога Саве/

Смисао патријарховог благослова /чл.61./ јесте у осујећивању
узурпације патријарашке власти у Сабору.

Међутим, у Сабору СП Цркве имамо и архиепископа Охридског.
Ма колико то било неуставно, то је чињеница која би могла довести до
тога да је примена одредаба Устава СПЦ - неканонска, то јест, да
митроплит председава архиепископу. Ето примера како један
неуставни акт, као што је постављање архиепископа у СПЦ, може
имати незамисливе, негативне последице, да примена одредаба Устава
СПЦ буде неканонска.

Питамо се, да ли је то случајно тако испало, или је у питању нешто
унапред планирано? Питамо се, да ли Устав СПЦ мора трпети због
ранијег неуставног чињења?

Излаз би могао бити у одсуствовању са Сабора архиепископа
Охридског г. Јована чиме би се створиле претпоставке за канонску
примену Устава СПЦ до чега је и његовој части стало.

Високопреосвећени г. Амфилохије не одустаје од свога архи-
епископства. Његови свештеници га на литургијама у митрополији
Црногорско-Приморској помињу као архиепископа Цетињског. У
посети Цариграду Информативна служба СПЦ га је титулисала као
архиепископа. Медији га све чешће тако титулишу…

Али, да би он заменио патријарха у Сабору, по Уставу СПЦ, или
по канонима, мораће архијерејима да представи ваљану грамату о
свом производству у чин архиепископа, потписану од стране
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патријарха а на основу изричите конститутувне одлуке Сабора СП
Цркве. А он то није у стању да учини. Јер, нико не може показати оно
што не постоји.”

Митрополит Амфилохије по први пут у Риму
Године 1994, митрополит Амфилохије и владика бачки Иринеј

били су код римског папе Јована Павла II, који је, уз Немце, био главни
непријатељ Срба у ратовима на простору бивше СФРЈ. Он је тражио
да се Словенија, Хрватска и Босна признају као независне државе у
авнојевским границама, а Србима је порицао право на самоопре-
дељење. Он је од Била Клинтона захтевао бомбардовање Срба у
Босни. Али, владика Амфилохије, који је код папе, скупа с Буловићем,
ишао без благослова СА Сабора СПЦ, описује га са умилењем и каже
(„Светигора”, 15-16/1993. СРПСКИ ЕПИСКОПИ У РИМУ):

„Сагласно одлуци Светог Архијерејског Сабора од прошле године
и по налогу Светог Архијерејског Синода, преосвећени епископ Бачки
Иринеј и ја учинили смо званичну посјету папи Јовану Павлу II у
Риму. Повод за ту посјету био је позив Римокатоличке цркве упућен
још 1991. године нашој Цркви да пошаље своје представнике на
међународну Синоду бискупа Римокатоличке цркве. Наша Црква није
могла да учествује на том скупу, као што се отказала да учествује у
“заједничкој молитви за мир” у Асизију 9.ог јануара ове године, али је
Сабор још раније упутио писмо папи у којем је речено да је Српска
Православна Црква спремна да пошаље делегацију да непосредно
разговара са папом о питањима која су од обостраног интереса. Тако
смо као гости “Заједнице младих Св. Егидије” на челу са дон
Винћенцом Паљом, боравили у Риму недељу дана. Том приликом
били смо примљени у италијанској влади од министра Емилија
Коломба, бившег амбасадора у Југославији Вента, као и генералног
секретара Министарства спољних послова Бруна Ботаја. Поред Папе
у Ватикану смо разговарали са Кардиналом Касидијем, предсједником
Конгрегације “Правда и мир” и “Једно срце”, Кардиналом Ечегајем,
предсједником Конгрегације за јединство Хришћана и његовим
сарадницима, Кардиналом Мартинијем у Милану и другим одго-
ворним личностима Римокатоличке Цркве.
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Прије свега, и прије свих ових састанака, поклонили смо се
светињама древнога Рима, којих није мало. Сусрет са Древним Римом,
светим Римом, Римом Светих Мученика одувијек је за мене био нешто
изузетно и незаборавно, нарочито сада послије већ скоро тридесетак
година како у њему нијесам био. Цркве са мозаицима из IVиVвијека,
као напр. црква Санта Марија ди Трастевере, Санта Марија Мађоре и
др. чувају изворни дух старохришћански. Њему очевидно стреми и
поменута “Заједница младих Св. Егидије” која има хиљаде чланова
не само у Италији него и шире у свијету и која је уз то духовно
надахњивана православном духовношћу и побожношћу. Било је
лијепо видјети по њиховим собама, по њиховим салама православне
иконе, Мајке Божије Владимирске и друге, видјети начин на који они
организују свој духовни живот, њихову настројеност молитви. Свако
вече ти младићи и дјевојке се скупљају у цркву Санта Марија ди
Трастевере, на хиљаду њих, гдје у тишини читају псалме, поју духовне
пјесме, нарочито по старом григоријанском напјеву. Имају и једну
капелицу гдје у току дана ко хоће дође и моли се. Они изричито кажу
да не могу замислити своје постојање без Православног Истока.
Морам да признам да раније нијесам имао прилике да у Римо-
католичкој Цркви сретнем покрет са таквом здравом усмјереношћу.
Једно од задужења тог покрета је и брига о одбаченој дјеци, помагање
и старих и болесних и помагање у храни оних који немају средстава
за живот. Свакодневно се поставља трпеза за сиромашне. Примили су
нас са таквом љубављу, да је то за нас било нешто изненађујуће. На
њиховом вечерњем скупу замолили су нас да и ми нешто отпјевамо,
отпјевали смо “Богородице Дјево”, на почетку, на крају их благо-
словили и ја проповиједао. Дирљиво је било видјети хиљаду младића
и дјевојака, у тој огромној базилици с каквом пажњом слушају ријеч
Божју. Ријетко кад сам имао тако пажљиве слушаоце. Било је видно да
их је тако дубоко дирнуло то што сам говорио, међу том дјецом осјетио
сам се као међу најрођенијима. И онда схватиш колико је народ
пријемчивији за праве ствари од оних који воде народ, и колико лажне
информације трују људске односе и односе међу народима. Ова
“Заједница” је узела за свога заштитника Светог Егидија, једног
Православног Грка, монаха, који је у V вијеку кренуо са Истока,
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прешао преко Италије у Француску гдје је и окончао земаљски живот.
Веома поштован на Западу, као и сви светитељи првих вјекова, без
обзира да ли су са Истока или Запада, као што су и код нас поштовани
светитељи Запада из истог времена.

У Милану, гдје смо посјетили кардинала Мартинија налазе се
мошти Светог Амвросија Миланског великог светитеља, као и мошти
Светих Мученика Гервасија, Протасија и Келса. Тамо се пјевају
богослужбене пјесме чије мелодије су једне од најстаријих
хришћанству, јер Милано је био центар Цркве још од цара Кон-
стантина, који је у њему издао Едикт о слободи хришћана 31 године.
Те мелодије су сличне староруским црквеним мелодијам “старо-
обрјадаца”. Иако је велико одстојање једних од других, то је сродно
заједничко наслеђе првог миленијума хришћанства. Јединство културе
и духа Истока и Запада све до XI, XII, па чак и XIII вијека више је него
јасно. Одвајање Римске Патријаршије од Источних Патријархата 1054.
г, било је још увијек један формални чин који није могао одмах да се
непосредно одрази на живот хришћана у разним крајевима Истока и
Запада. Требало је времена да дође до диференцирања Запада, што се
и десило нарочито послије крсташких ратова.

У иначе, заиста отвореним и искреним разговорима које смо водили
са кардиналима, у Конгрегацији за јединство хришћана, као и у
италијанској влади и код папе, оно на чему смо инсистирали било је
чуђење и запрепашћење наше Цркве због тог изненадног, непри-
премљеног и пребрзог признавања Словеније и

Хрватске, а нарочито Босне и Херцеговине. Изричито смо рекли
да се то сматра код нас једним од главних разлога и узрока крвопрлића.
Говорили смо о томе да ће та одлука Ватикана имати и далекосежне
посљедице и за будућност узајамних односа јер утврђује и подгријава
неповјерење српског народа према Римокатоличкој цркви. Отворено
смо рекли да наш народ добрим дијелом сва та зла приписује тој
одлуци и таквом понашању Ватикана. Владика Иринеј је придодао да
оно што нас такође мучи и што изазива велике недоумице у нашем
народу је чињеница да у Босни и Херцеговини под једном истом
командом против Православних Срба ратују муслимани и римо-
католици.
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Пријем код папе био је заиста свечан. Разговарали смо више од сата.
Папа је рекао да је то историјски сусрет, што заиста и јесте, јер је то
први пут да два Православна епископа Српска буду на пријему код
папе од времена Светог Саве. Надајмо се да је то почетак једног
непосреднијег односа и да ће кроз тај непосреднији однос бити могуће
да се презентира међународној јавности ко смо и шта желимо, и то са
наше стране а не са стране оних који то не знају или су злонамерни.
Било је ријечи о посјети Патријарха Павла папи, што је остало
отворено.

Гледајући величанствени Рим, владика Иринеј и ја размишљали
смо о томе како су различите судбине народа на овој земљи! Овдје
имате један град који са малим изузецима континуирано траје
вјековима. Зграде у њему из времена чак прије Христа стоје и данас.
У цркви Санта Марија ди Трастевере сваки камен од времена цара
Константина траје до дана данашњега, нема прекида културе,
цивилизације, тог тока народног живота. И онда то упоредиш са
нашим просторима гдје свако ново окољење мора да гради и обнавља
оно што је разорено, тако да градња на њима личи на зидање Скадра
на Бојани. Питали смо се: -које ли је боље од тога двога? Чија ли је
судбина ближа Богу? Чини ми се да су народи који су историјски
посматрано привидно на губитку, ипак, дубље посматрано, на добитку.
Јер, огромна је опасност та везаност за дјела руку људских, и преко
њих за овоземаљско царство. И Нови свјетски поредак, такође сав је
у том духу инкарнације у овосвјетско и овоземаљско. Он не зна шта
то значи Царство Небеско. Тамо је, дакле, град који “остаје”. А на
нашим просторима ми имамо “Град који чекамо”. Немамо овдје града
који остаје, као што се каже у Откровењу Јовановом, него чекамо
“Град који ће доћи”. Јер ови наши земни градови се брзо руше, и кад
би и хтио да се за њих ухватиш, не можеш, измичу ти као пјена из
руку. Наше косовско опрједељење за Царство Небеско извире управо
из тог осјећања пролазности свега што је земаљско, људске моћи,
славе, власти.

Били смо и у цркви Светог Климента Римског, гдје је сахрањен
Просветитељ Словенски Кирило. Ражалостили смо се видјевши да су
изнад његовог гроба плоче Словака, Чеха, Пољака, Хрвата, Бугара,
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Македонаца, Руса, свачије име сем нашег! Ако Бог да да једном одемо
на поклоничко путовање светима древнога Рима, и да поставимо и ми
плочу на гробу Светог Кирила.”

Митрополит Амфилохије по други пут у Риму
У понедељак, 10. фебруара 2003. године, „Блиц” је објавио разговор

с митрополитом Амфилохијем, који је говорио о посети Ватикану,
обављеној скупа с епископом бачким Иринејем Буловићем:

„Значајан сусрет са папом
Посета Риму је била у духу наше цркве и продубљивања дијалога

са Римокатоличком црквом, јер дијалог никада није престајао. Сусрет
је био на највишем нивоу, кажу, не без разлога да је то први сусрет,
тако званичан између наше цркве и врха Католичке цркве - истиче
митрополит Амфилохије у кратком разговору за „Блиц” после
повратка делегације СПЦ из Ватикана.

- Сусрета је било кроз векове, од времена Светога Саве који је слао
свога ученика Методија у Рим. Ми живимо ту вековима, прожимамо
се... имамо и трагичних искустава, често необјашњивих разумом, ира-
ционалних, а у исто време имамо прожимања која су уродила плодови-
ма и вредностима. Кад то кажем, могу да наведем пример манастира
Дечани, који је градио фра Вита Минорит из Котора... у архитектури,
култури и у многим реалностима наше историје. Ми који смо на овој
раскрсници, увек смо били спремни да дијалог примамо. Да примимо
све што је здраво са Запада чувајући свој идентитет, на првом месту
свој црквени идентитет.

Како сте доживели сусрет с папом?
- Имали смо прилике да се сретнемо са већином водећих људи Ри-

мокатоличке цркве и са папом Јованом Павлом II, у дужем разговору.
Није без значаја колико се он унео у дубину односа. Можемо мирне
душе рећи да је први пут да један римски папа на такав начин
ословљава СПЦ и српски народ, са одговорношћу, са схватањем стања
и положаја у коме су се та црква и тај народ нашли и са пуним
разумевањем за то. То је нешто што је веома значајно.

Да ли је тема Косова и Метохије била довољно заступљена?
- Ми смо непрекидно потенцирали и имали у том погледу своје
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саговорнике а у исто време људе који ослушкују нашу реч, стање на
Косову и Метохији, рушење храмова, немогућност народа да се врати
на своја вековна огњишта... Упутили смо позив да Римокатоличка
црква и Света столица са своје стране, с обзиром на утицај који имају
у свету, помогну да се питање Косова и Метохије разреши на начин
који је достојан нашег народа и других народа који живе на тим
просторима.

Да ли је резултат посете више од очекиваног?
- У сваком случају, посета је изузетно плодна, пре свега за нас

четворицу који смо били у делегацији. Поред тога што смо упознали
савремене структуре, живот и делатност Римокатоличке цркве,
непосредно смо имали прилике и да посетимо највеће светиње
древнога града Рима, почев од катакомби. Иако сам све то раније
видео, сада сам доживео пуноћу древнога Рим; и и његове културе
која је по својој природи универзална, од нехришћанских времена, тј.
Рима пре хришћанства па до првих зачетака хришћанске уметности
уопште до данашњих дана. То је нешто што нас је, да не кажем само
пријатно обрадовало, и мене лично и епископа бачког. Поново
сагледавајући Рим и његову културу пронашли смо и доживели да је
тај Рим све до 13, 14. века истоветан ономе што ми и дан-данас чувамо
и представљамо у хришћанском свету. “

Види се, из овог извештаја, да је митрополит одушевљен сусретом
с папом, и да жели да се сарадња настави. Папа Јован Павле II, уз папу
Пија XII човек који је нанео највише штете Србима у XX веку по
речима владике Амфилохија веома “воли” и “разуме” Србе.

Види се из авиона како је митрополит Амфилохије постао
непријатељ епископа Артемија. Ко воли папу и Ватикан, не може да
воли Артемија и Црну реку.
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ЕПИСКОП АТАНАСИЈЕ ЈЕВТИЋ

Најстрашније у прогону владике Артемија је што је главни гонитељ
човек који то не би смео и могао да буде - бивши епископ захумско
херцеговачки Атанасије. Њега је, још док се звао Зоран Јевтић,
Артемије Радосављевић упознао са оцем Јустином Поповићем. Да
Јевтић има мало образа и стида, он никад не би ударио на владику
Артемија. Али, пошто је, како сведочи Косара Гавриловић, уцењен
Хагом, он је спреман да учини све да би избегао оно чиме му прете.
Иначе, он нема никаквог канонског права да буде администратор
епархије рашко - призренске, јер је 1999. године поднео оставку на
место епархијског архијереја, због физичке немоћи, и повукао се у
монашки живот. Он сам је преводио 2. канон Великог цариградског
помесног сабора у Светој Софији (880. године), који каже: “...ако неки
епископ, или неко други из архијерејског достојанства, зажели да се
спусти до монашки (живота), и стави се у место (положај) покајања,
да такав себи више не прихвата архијерејско достојанство”.

Међутим, после тога, он је себи приграбио да администрира
жичком епархијом (2002. године), тобож помажући болесном владики
Стефану. У жичкој епархији је направио хаос и неред, а на сахрани
владике Стефана тражио је да буде ослобођен дужности јер је “сакат”.
Све време је помагао епископима непослушним СА Сабору СПЦ, који
су служили незакониту Литургију, супротно саборским одлукама. Тако
је, скупа с Јованом Шумадијским и у пратњи полиције, ишао против
хгоњеног свештеника вевчанске парохије, Небојше Стевића, оданог
одлукама Сабора. После сукоба у жичкој епархији, непрестано је
“помагао” епископу Хризостому, подстичући његову непослушност
Сабору кад је служење Литургије у питању, вређајући свештенство,
монаштво и народ верне учењу и пракси Цркве. На крају је ударио на
владику Артемија, и то уз помоћ КФОР-а и подршку медија које је
донедавно називао “еврослинавцима” - Б92, “Блица” и сличних.

Владика Артемије је његово понашање описао у свом писму
Синоду СПЦ од 14. фебруара 2010. године:
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А Р Т Е М И Ј Е
Православни Епископ СПЦ
Бр 01
14.02.2010. године
Призрен – Грачаница

СВЕТОМ АРХИЈЕРЕЈСКОМ СИНОДУ
Б Е О Г Р А Д

Ваша светости, браћо Архијереји,
Јуче на седници Светог архијерејског синода, између осталог, би

ми саопштена одлука Св. арх. Снн. бр. 131 од 11. фебруара 2010.
године, у којој стоји: „Задужитн Његово Преосвештенство Епископа
рашко-призренског Г. Артемија да изврши примопредају Епархије
рашко-призренске са администратором исте, којега ће посебном
одлуком одредити Свети архијерејски синод”.

Прихватили смо ту одлуку, као и именованог Администратора, и
одмах кренуо у ман. Грачаницу, како бисмо, сутрадан (тј. данас, 14.
02.) извршили одлуку Синода и обавили примопредају.

Не мало смо били изненаћени, и као човек и Епископ, повређени и
унижени када су Нам успут стизале вести једна за другом, непријатне
страшне, шта се све ради у манастиру Грачаници од стране Њ. П. Е.
Aдминистратора Г. Атанасија, не чекајући Наш повратак и обављање
заказане примопредаје.

Тек када смо стигли кући, сазнали смо и многе друге детаље, који
су по нама, недопустиви и непримерени ни у једном друштву, а
поготову у Цркви Божјој.

У манастиру Грачаница – у Нашој привременој резиденцији,
затекли смо ванредно стање. Као да је прошао ураган или цунами.
Стигао је Еп. Атанасије неки сат времена после завршене седнице
Синода, заједно са Нашим викаром Еп. Теодосијем и пар дечанских
монаха, и одмах преузео команду. Сазвао је архијерејске намеснике и
локално свештенство и издао им директиве. Окупирали су зграду
нашег боравка, провалили у неке закључане келије, заменили браве,
искључили телефоне, сменили секретара ЕУО без његовог присуства
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и заменили браве на канцеларијама, заузели компјутер и опрему
Инфо-службе у келији јерођ. Дамјана, поставивши „стражара” да не
би о. Дамјан пришао до компјутера, поставили дечанског монаха у
наше приватне просторије (кухињицу и трпезарију), и…

Монаштво по манастирима је узнемирено, збуњено и уплашено.
У народу велико незадовољство које ће се, незнамо како, пројавити.

Тачно као што смо предвидели (не: организовали) и јуче на седници
Вам предочили. Последице тек сада могу бита непредвидиве и
трагичне. Време ће показати.

Знајући, пак, улогу Еп. Атанасија у припреми свега овога у задњих
пет година, и после оваквог приступа „примопредаји”, обавештавамо
Вашу Светост и Свети архијерејски синод да са њим нисмо у стању
да обавимо приморедају Епархије, те Вас умољавамо, да одредите
другог Администратора, неког од суседних Архијереја, како би цео
процес могао бити легално вођен и благополучно приведен крају.

Уверени да овакав поступак Еп. Атанасија није у складу са Светим
Канонима, са Уставом СПЦ и са Вашим благословом, остајемо у нади
да ће те разуметн нашу молбу и по њој поступити.

Светом архијерејском синoду одан у Господу
Епископ Артемије”

Атанасије Јевтић се није смирио. Он наставља да гони монаштво,
забрањује му Причешће, прети, вређа оне који другачије мисле, итд.
Једном речју, човек се потпуно изгубио, и представља ругло које
срамоти Српску Цркву.

Коме и чему служи Атанасије Јевтић?
Годину дана пре догађаја у рашко-призренској епархији, др Срђа

Трифковић је дао интервју франкфуртским “Вестима онлајн” (9.
фебруар 2009.) и прецизно најавио шта се спрема:

Срђа Трифковић: На крају крајева - Косовска православна црква

Србија признаје Косово 2010. и годину дана касније нормализује
односе, а 2012. почиње формирање косовске православне цркве. Овај
сценарио, по узору на Немачку, у интервјуу за франкфуртске Вести,

53



предвиђа др Срђа Трифковић, угледни политички аналитичар из
Чикага.

После Другог светског рата Савезна Република Немачка је
територије источно од Одре и Нисе, које су од 1945. биле под пољском
управом, третирала као део Немачке. То је чак било уграђено у члан
23 западно-немачког Устава. Међутим, канцелар Вили Брантје 1970.
потписао уговоре о пријатељству с Пољском и СССР-ом којим је
границу на Одри и Ниси признао као реалност која не може да буде
мењана силом. Наравно, неизбежни следећи корак био је и формално
признање те границе новембра 1990, после немачког уједињења, када
је и укинут члан 23 Устава.

Каква је ту аналогија са Србијом и њеном јужном покрајином?

Очекујем да ће сличан сценарио садашња влада Србије применити
на КиМ, премда у много краћем року. Прихватање Еулекса је
еквивалент Брантовог прихватања де факто стања као непроменљивог.
Бесконачни процес “приближавања Европи” ставиће и формално
признање “Републике Косово” од стране Србије на тапет идуће, 2010.
године. Ако ова влада још буде на власти, а с обзиром на стање у
опозицији то, нажалост, није немогуће, упркос свим њеним лажима и
промашајима, са сигурношћу можемо очекивати да ће до краја 2011.
она прихватити “нормализацију односа са свим суседима” - како
захтев за признањем зову бриселски званичници - као тобоже болну,
али неминовну жртву коју треба принети на олтару евроинтеграција.
Наравно, за све ће опет ретроактивно бити крив Слободан Мило-
шевић.

Како би се у том случају поставила Српска православна црква?

Како ће се СПЦ поставити зависи у највећој мери од тога да ли ће
патријарх Павле поживети још коју годину - у ком случају остаје
статус кво, што је тренутно најмање зло - или ће доћи до избора новог
поглавара СПЦ. Ако се деси ово друго, веома је могуће да кормило
преузме она струја у епископату за коју су протеклих месеци тако
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интензивно лобирала државна руководства Србије и Републике
Српске. Не треба затварати очи пред чињеницом да, што се КиМ тиче,
та струја изражава спремност на сваки уступак, под изговором потребе
да се “спасе шта се спасти може”. Њена крајња “флексибилност”
испољена по питању обнове светиња заснива се на ставу да је битно
да Срби задрже Косово у метафизичко-духовном смислу, а физички
посед и политичко устројство је световна, пролазна ствар.

Какав је то приступ?

Ово сматрам за веома опасан приступ, који представља управо оно
шта би српски непријатељи желели да СПЦ заступа: Ето вама
трансценденције и духовности до миле воље, држите ви небеско
Косово чврсто у оквирима небеске Србије, само не ометајте Еулекс и
институције приземне косовске државе, већ сарађујте са њима. Та
ионако су пролазне, данас јесу, а сутра (или за 500 година) више нису!
Потом би било пуко питање времена када би шиптарски властодршци
захтевали формалну промену назива јурисдикције, по узору на
Дедеићево предузеће на Цетињу. Они већ увелико српске светиње
третирају као “косовске”, у чему их подржава Запад. Први корак,
недуго после размене амбасадора са Београдом негде 2012, биће захтев
за прекрајањем епархија и успостављањем “архиепископије косовске”
чије би границе биле истоветне “државним”.

Какав ће бити однос Приштине према СПЦ?

Крајњи циљ Приштине јесте успостављање “Косовске православне
цркве “ уз налажење макар симболичног броја српских свештеника и
једног или два јерарха спремних да и то прогутају у име “опстанка” јер
ће прећутна, али јасна претња шиптарских власти бити да несарадња
повлачи коначни нестанак. Чућемо тада и аргумент да су Грци такође
подељени у више јурисдикција детерминисаних политиком (Цари-
град, Атина, Никозија, Јерусалим), што им не мења ни духовни, ни
културни идентитет.”
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Дакле, Атанасије Јевтић служи издајницима који су спремни да
признају независно Косово.

Но, то је његова, “политичка” одговорност. Али, по Уставу СПЦ
тај човек нема права да вршља по епархији рашко-призренској. Јер,
по члану 112 Устава СПЦ, на епархији чији је епископ умро (а владика
Артемије је, хвала Богу, жив и здрав), администратор нема право да
мења организацију епархије, нити да врши промене у важним
пословима које је покојни владика започео.

Хоће ли ико зауставити несрећног Јевтића пре него што буде
прекасно?
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ВЛАДИКА ТЕОДОСИЈЕ И
СИНЂЕЛ САВА ЈАЊИЋ

Шта се десило с владиком Теодосијем?
Викарни епископ липљански Теодосије Шибалић био је једно од

омиљене духовне деце владика Артемија. Зато га је, још као јеро-
монаха, поставио за игумана Високих Дечана, указујући му пуно
духовно поверење. Теодосије је био одан свом духовном оцу. Није
желео да се завладичи, па је дуго одбијао да заврши Теолошки
факултет. Велику помоћ је и њему и владики Артемију пружао отац
Сава Јањић, способан и начитан човек, који је деведесетих година
прошлога столећа, био један од главних сарадника епархијског
часописа „Свети кнез Лазар”. Ватрени антиекумениста, отац Сава је
написао књигу „Екуменизам и време апостасије”, која је имала
великог одјека у свету, а владици Артемију донела гнев српских и
грчких екумениста, нарочито цариградског патријарха. Отац Сава
Јањић био је десна рука Артемијева 1998-1999, када су путовали
светом и сведочили о српским страдањима на Космету. Сава Јањић се
прославио као „сајбер - монах”, јер је успевао да пошаље праве
информације у свет преко Интернета. У то време, владика Артемије и
јеромонах Сава делили су илузију по којој НАТО напада Косово
углавном због Милошевића, па је било и покушаја да се преговара с
„умереним Албанцима” (којих није било), а успостављена је и чврста
сарадња са ДОС-ом. Све до 2004. отац Сава Јањић (иако се помало
удаљава од владике Артемија) држи чврсте верске позиције, и
полемише са непријатељима православне вере и Српства.

Тако је, рецимо, оштро реаговао на сваки покушај да се српски
храмови и манастири на Косову прогласе албанским. О томе је писао
и говорио, а полемисао је и са шиптарским бискупом Марком Сопијем
(Књижевне новине, 15. XII - 15. I 2003):

„Бискупов рефрен о „политичким црквама”
Какав је стварни однос Римокатоличке цркве према страдању

православних хришћана на Косову?
У очи великог хришћанског празника Божића и најава о пред-
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стојећој посети високе делегације Светог архијерејског синода Српске
православне цркве Риму сасвим се легитимно поставља питање какав
је стварни однос Римокатоличке цркве према страдању православних
хришћана на Косову и Метохији. У први мах може се одмах рећи -
веома контрадикторан. Док је, с једне стране у италијанској јавности
све више чланака у којима се говори о варварском уништењу више од
сто православних цркава на Косову и Метохији након завршетка рата
и док италијанска влада обећава помоћ у обнови српских споменика
културс на Косову и Метохији, римокатоличке структуре у Покрајини
остају на позицијама великоалбанског историјског ревизионизма и
директно или индиректно подстичу теорије да су православни Срби
дошљаци на Косову и Метохији и да су заправо најзначајније српске
цркве и манастири римокатолички и албански.

Бискупска конференција Југославије и апостолски нунције у Бе-
ограду досад никад нису јавно реаговали на ове тврдње, иако су њи-
хови представници више пута посећивали ове просторе, тако да нема
разлога за веровање да нису обавештени шта њихова браћа по вери
мисле и говоре и шта се учи по њиховим школама.

Ова албанска теорија, мора се признати, није новијег порекла и
досад се могла наћи у многобројним новијим „историјским” књигама
албанских историчара, посебно са Косова и Метохије. Међутим, после
завршетка рата и почетка систематског уништења српских право-
славних цркава и гробаља на Косову и Метохији веома је забри-
њавајућа чињеница да је ова теорија добила легитимптет званичног
историјског учења које се предаје и ђацима у школама. Она исто тако
постаје изговор за наставак кампање уништавања српских светиња и
протеривање преосталих православних Срба. Међутим, ова теорија
посебно добија на значају зато што је стратешки циљ косовских
Албанаца да се афирмишу пред светом као европски народ хри-
шћанске традиције, иако су највећим делом муслимани.

За Римокатоличку цркву на овим просторима то је још једна
прилика да оснажи своје позиције и повећа број верника. У не тако
давном 19. веку римокатолици су нудили манастиру Високи Дечани
велику финансијску помоћ и заштиту Аустријске царевине, само ако
пристану да у молитве укључе име папе. Наравно, монаси нису при-
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стали и манастир је и даље чувао и сачувао Свети краљ Стефан, а
папино име се никад није помињало.

На чему римокатолички идеолози са Косова и Метохије заснивају
своје теорије? Пре свега на историјски сасвим неутемељеним
чињеницама по којима албански народ има непрекинути етнички
континуитет из времена Римске империје и балканских Илира. По тој
логици, Албанци су најстарији хришћани Балкана и све прве
хришћанске цркве од Копра до Елбасана морале су бити „албанске”.
Нема никакве потребе доказивати да ниједан народ на Балкану и
целом свету нема непрекинути етнички континуитет и да је цела
теорија са научног становишта потпуно бесмислена, посебно имајући
у виду да се Албанци као посебан народ у сачуваним историјским
споменицима спомињу тек од 11. века.

После многобројних сеоба и мешања народа сасвим је ирелевант-
но ко вуче од кога порекло. По учењима нових „историчара”, Срби су
као Словени на просторе Косова и Метохије пристигли као дошљаци
и наравно порушили или посвојили све „албанске” цркве које су тамо
затекли. Римокатоличкој цркви, која има седиште у Призрену, посебно
је за око запала катедрална православна црква Богородице Љевишке,
сазидана још у византијско време, коју је темељито обновио српски
краљ Милутин почетком 14. века.

Ту је, такође, и дечански манастир, који је по жељи Светог краља
Стефана Дечанског у 14. веку саградио фрањевац из Котора, мајстор
Вито са локалним српским мајсторима и клесарима. Чињеница да је
главни архитекта био римокатолик не значи и да је највећа задужбина
православног српског краља била римокатоличка црква. Међутим,
управо тај аргумент за албанске историчаре има научну снагу. Међу
њима се најдаље отиснуо извесни Мухарем Царабрегу који тврди да
дечански манастир уопште није ни подигао српски краљ Стефан Урош
Трећи, чија је повеља до данас сачувана на пергаменту, него локално
албанско племе Гаши (Gashi). Не прође ни дан, а да албанска деца у
току лета поред извора киселе воде не довикну монасима: „Идите и
оставите нам нашу цркву!”

Ове „тезе и синтезе” савремених албанских историчара можда би
биле повод обичној шали, када такве теорије не би биле коришћене у
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овом политичком тренутку као идеолошка основа за организовани
прогон и уништавање српске православне културе и Цркве на Косову
и Метохији. Овакве теорије које уче албанска деца у школама још
више подстичу омладину да скрнаве гробља и бацају камење на
монахиње и монахе који „ваљда већ једном треба да оду са Косова и
Метохије и оставе албанске споменике културе њиховом правом
власнику”. На интернет презентацији „Аlbanian.com” црква Богоро-
дица Љевишка већ је убележена као најстарија албанска црква на овим
просторима. Слично се тврди и за „цркву Улпијану” односно ма-
настир Грачаницу, коју је Свети краљ Милутин, наводно, само
оправославио, а која у ствари припада албанској римокатоличкој
традицији.

Оваквим ставовима покушава се оспорити значај Косова и Мето-
хије за српски народ и створити основа за изградњу новог културног
и етничког идентитета ове покрајине, која је већ готово сасвим
очишћена од Срба.

За многе Албанце је незамисливо да Косово постане независна др-
жава на чијој територији више од 90 одсто најстаријих историјских
споменика и даље припада српском народу и Српској православној
цркви. Да цела ствар није толико безазлена, сведочи и ситуација у
оближњој Македонији, где су многобројне српске православне цркве
и манастири, које су подигли српски средњевековни владари и пле-
мићи, преко ноћи постале задужбине „македонских краљева” и као
такве отуђене од Српске православне цркве и њеног народа. Српска
културна јавност веома је мало обавештена о овим новим трендовима
и често самоуверено осећа да јој не прети никаква опасност „јер свет
ваљда зна коме шта припада”. На жалост, живимо у времену у коме
историја све више престаје да буде наука, а постаје идеологија и оруђе
дневне политике.

Најбољи показатељ овог тренда јесте вртоглави успех новог
историчара Балкана, Британца Ноела Малколма. који је за неколико
година саставио историју Босне и Косова у две књиге и направио
огроман утицај на политичка збивања и схватања балканских
проблема.

Његову књигу „Кратка историја Косова” која је већ постала
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„неоспорни” ауторитет о историји о дела Балкана, Албанци деле као
Библију свим међународним посетиоцима. Са историјске тачке
гледишта, књига је груб историјски фалсификат који има за циљ да
релативизује све „српске митове” од Косовске битке, у којој су Срби
наводно били само споредни учесници, до Велике сеобе под Чарно-
јевићима, која се, према Малколму заправо никада није ни догодила

Иако је, на пример, илирско порекло Албанаца предмет дуго-
годишњих историјских академских дискусија. у најновијем електро-
нском издању Енциклопедије Британике 2003. то је већ научна
чињеница, а српски утицаји у земљи у којој још најмање 40 одсто (ако
не и више) топонима словенског порекла сведени су на кратко
објашњење да је српски цар Душан „заузео Албанију у 14. веку и
извршио страшан прогон албанског становништва које је великим
делом побегло Грчку”. Овакво грубо поједностављење историје, на
жалост, могуће је, јер је то у складу са савременим имиџом Срба који
су „увек прогонили друге и отимали туђе”. Слично је и са књигом
„Између српског и албанског” коју је написала Миранда Вицкерс,
британска историчарка албанског порекла, која сасвим мирно говори
о многобројним „католичким црквама које су Срби претворили у
православне”.

Ригидан став римокатоличких кругова ка Косову и Метохији и
њихова подршка новим историјским и политичким теоријама сада је
главна препрека за успостављање нормалне сарадње и дијалога са
Православном црквом. После низа заједничких састанака готово је
извесно да бискуп Сопи није у стању да јавно призна право постојања
српским православним црквама и манастирима као и да се јавно
огради од теорије о „албанским црквама које су окупирали Срби”.
Занимљиво је да то досад није учинио ниједан други представник
римокатоличке јерархије ван Покрајине. Сопијев став да су после
рата,ваљда с правом, рушене само тзв. „политичке цркве” постао је
рефрен којим албански екстремисти оправдавају многобројне нападе
и скрнављења православних светиња.

Међутим, чињеница је да су рушене цркве грађене од 13. до 20.
века и једино што им је заједничко јесте то што су српске и
православне. Завршавајући ово писаније неколико дана пред право-
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славни празник Рождества Христовог, постављам питање колико ће
се поред физичког уништавања више од сто цркава и бројних гробаља
наставити убијање и фалсификовање српске историје и тиме српском
народу одузети и оно, можда, једин преостало историјско право на
овим просторима. Такође се отвара озбиљно питање какав је стварни
однос Римокатоличке цркве према питању СПЦ на Косову и Метохији
у светлу најновијих „илирских и дукљанских” теорија, које потко-
павају православни идентитет нашег народа и простора на којима је он
оставио своје најлепше и највредније творевине.

Имајући у виду досадашњу контроверзну улогу Ватикана у српско-
хрватским и српско-албанским питањима, разлози за сумњу изгледају
сасвим оправдани.”

А онда је дошла 2005. година. Синод се окреће против Артемија, па
то чине и Дечани, у које је продро владика Атанасије. Томе доприноси
и посета Вашингтону, у чијој елити је и новоизабрани викар Теодосије
(кажу да Артемије није био за његов избор, сматрајући га прераним,
али је очито да су Амфилохије и Атанасије, нови ментори игумана
дечанског, тако нису мислили).

Објашњавајући своју посету САД, где је, 2005, био са благословом
Синода, епископ Григорије је рекао (“Стандард”, 19. децембар 2008.):
“Тамо нас је послао СА Синод са јасним упутствима. Речено нам је да
се тамо ријешава судбина нашег народа и земље, поготово када је
Косово у питању. И, такође, како је слика о нама на Западу искри-
вљена. У делегацији су били јеромонах Иринеј Добријевић, данашњи
владика аустралијски, човјек рођен у Америци који савршено познаје
језик и културу те земље. Био је и Богољуб Шијаковић, чији је стриц,
узгред, погинуо као пилот америчке војске у Другом свјетском рату,
затим владика Теодосије липљански, свједок страдања нашег народа
и светиња на Косову. И ми смо учинили све што је било у нашој моћи
да поступимо по упутствима Синода”. По владики Григорију, били су
лепо примљени и „искрено изненађени када су осјетили да ствари
уопште нису онакве какве су знали из медија. Требало је видјети
згранутог Николаса Барнса када му је епископ Теодосије причао о
једном псу који је из црквене порте изашао на улицу, кога су Албанци
тукли јер је био српски пас”. (Замислимо само да Барнс од једног
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српског архијерејчића сазнаје истину, а не од CIA, NSA и осталих
обавештајних агенција! Да се човек насмеје од муке!)

Занимљиво је да, осим владике Иринеја (Добијевића), који служи
Литургију супротно одлукама СА Сабора СПЦ у далекој Аустралији,
чалнови синодске делегације у САД (епископи Григорије и Теодосије,
и Богољуб Шијаковић, сада, гле, чуда министар вера Србије) активно
учествују у хајци на владику Артемија.

Што се оца Саве Јањића тиче, прича се да је он окренуо ћурак
наопако када му је Бернар Кушнер помогао да се у Француској излечи
од малигног тумора. У сваком случају, Артемије је био све неко-
оперативнији кад је Запад у питању, а Дечани су били све коопера-
тивнији, и НАТО државе су им слале (и шаљу) велику количину новца
за разне „мултинационалне” (у сардњи са Шиптарима) пројекте.

Владика је, с пуним правом епархијског архијереја, покушао да
смени игумана дечанског, али ево шта се тада догодило:

„ Сукоб у Српској православној цркви много је већи него што се на
први поглед може закључити из вести да је владика рашко-призренски
Артемије сменио владику из Дечана Теодосија и његовог заменика
оца Саву Јањића. Владика Артемије тврди за „Блиц” да иза његовог
сукоба са водећим људима манастира Дечани стоји митрополит
Амфилохије, моћни и утицајни члан Светог архијерејског синода,
„који већ дуго ровари по мојој епархији”.

- Нећу одустати од своје одлуке о смени владике Теодосија и оца
Саве Јањића, који су увели двовлашће у Рашко-призренску епархију
и противили се одлукама архијереја. Сматрам да је саопштење Синода
СПЦ непромишљено и да се ради о покушају мешања, неканонским
путем, у послове епархије и архијереја - каже владика Артемије за
„Блиц”.

Синод СПЦ је, да подсетимо, у суботу одржао ванредну седницу и
са ње издао саопштење поводом, како је наведено, „немилих догађаја
у манастиру Дечани, изазваних непромишљеним одлукама епископа
рашко-призренског Артемија везаним за епископа липљанског Теодо-
сија и протосинђела Саву Јањића, намесника дечанског манастира”.
Синод је позвао владике Артемија и Теодосија да у уторак дођу на
седницу Синода да би се цела ситуација разјаснила. Међутим, из самог
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тона саопштења и оцене да је Артемије „непромишљено” поступио
јасно је да владика Теодосије има моћне пријатеље у врху СПЦ и да
сукоб неће бити лако разрешен.

- Проблем је управо у тим пријатељима који подржавају Теодосија.
Ту пре свега мислим на владику Амфилохија који већ дуго ровари у
мојој епархији и меша се у одлуке по питању меморандума о обнови
цркава и манастира на Косову и по питању наше тужбе Стразбуру, у
вези са четири европске државе које сам тужио због уништавања
наших светиња. Од Синода СПЦ очекујем да на седници у уторак
поштује канон и да потврди моју одлуку о смени Теодосија. Што се
пак тиче братства манастира Високи Дечани, они су колективно
отказали послушност свом епископу, по наређењу Теодосија. То је
организована побуна. Њихово одбијање да прихвате смену Теодосија
нема никаквог значаја јер они о томе не могу да одлучују - каже за
„Блиц” владика Артемије.

Туча у манастиру
Одлуци Синода СПЦ, који владика Артемије сада оптужује за

покушај неканонског мешања у његове послове, претходила је и туча
у манастиру Дечани. Епископ рашко-призренски Артемије оптужио је
викарног владику липљанског Теодосија да је у манастиру Дечани
организовао пребијање протосинђела Симеона, сарадника владике
Артемија. До инцидента је дошло када је владика Артемије, по
сопственом признању, са делегацијом покушао да у манастиру Високи
Дечани преда решење о смењивању игумана дечанског и његовог
заменика. Артемије тврди да су оца Симеона напала три монаха
Дечана (Данило, Исаија и Језекиљ), претукли га, избацили из мана-
стира и притом му сломили кост у стопалу десне ноге. Владика
Артемије је навео да су га за то време „заговарали” епископ Теодосије
и братија манастира како не би приметио шта се догађа са његовом
пратњом. Према његовим речима, увидео је шта се дешава тек када је
одбио да уђе на разговор у просторије манастира без своје пратње и
када су монаси одбили да му кажу где је отац Симеон.

- То траје пола сата. Побуна отворена. Непослушност демонстри-
рана на најгрубљи начин. Они су непопустљиви. Најзад им уручујем
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коверте са одлукама. Бесно их отварају и наглас читају: Сава, па
Теодосије. И одбијају да се повинују - навео је владика Артемије и
оценио да су догађаји у манастиру само су потврдили оправданост
његове раније одлуке о смењивању владике Теодосија и оца Саве
Јањића.”

Синод је, наравно, стао на страну Дечана и Теодосија Шибалића,
за шта му се Теодосије сада одужује, пољупцем издајући свог
учитеља.
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ИРИНЕЈ БАЧКИ

Ко је Иринеј Буловић, епископ бачки?
Иринеј Каранушић - Буловић, потомак македонске цинцарске лозе,

која је, прешавши преко Далмације, стигла у Војводину, најмоћнија је
личност у Српској Цркви данас. Задужен је за све, и за све се пита: од
информисања, преко екуменизма, до Теолошког факултета у Београду.
Веран је цариградском патријарху - екуменисти Вартоломеју и
Ватикану. Своју епархију је одавно растурио, о чему пише Остоја
Дражић, у књизи „Нови Сад - прича о граду”, објављеној још 2001
(стр. 223-241):

„ Када се у граду устоличи садашњи епископ бачки др Иринеј
(Буловић) град још више духовно стаде сиромашити, јер он животом
заборављаше да без љубави ништа не вреди и ништа не успева. Из
двора многе иконе избаци, јер му беху „неправославне”. Казују
многобројни трагови да их је кроз прозор на земљу у бесу бацао, те
само њихов мали број избеже потпуно уништење.

Чак и да јесу „неправославне” није их на такав начин морао
уништавати. Могле су се, ваљда, склонити, могле су се и поклонити...
Гнев и бес човека чине слепим, сујетним и често непромишљеним.
Све те иконе, ипак, беху освећене и пред њима се мољаху многи
епископи, монаси и људи чиста срца, што вером силном и љубављу и
надом живеше. И нико од њих их не држаше за грешне, за нешто што
треба одбацити. Напротив, и Српска Православна Црква одобри
српски барокни иконопис у овим крајевима, тако да су у готово свим
храмовима управо такве иконе иконописане. Рећи данас да су све оне
не само „неправославне”, него и грешне, јер зашто би се иначе на такав
начин уништавале, велики је терет за овдашњи живаљ православни,
рекао бих чак и за многе саблазан. Могуће да је тачно да у свему нису
по канону, али сама Српска Православна Црква их је и такве какве
јесу прихватила и освећујући их, практично, благословила и одобрила
за употребу од стране самих православних хришћана. Никада српски
барокни иконопис, који је посебно раширен у северним српским
крајевима, није био осуђен и забрањен за употребу од стране Светог
Архијерејског Сабора, нити је иједан епископ на овим просторима,
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пре садашњег, икада тај и такав иконопис сматрао „неправославним”,
а поготово га ниједан није сматрао грешним. Многи су тим чином и
таквим ставом садашњег епископа доведени у забуну, питајући се како
је могуће да је оно што је и сама Српска Православна Црква више од
тристо година држала за православно и исправно, освећујући и
благословљавајући, сада одједном „неправославно”. Поготово имајући
у виду основно учења Свете Цркве које упућује да у њој нема лажи и
обмана.

Црква зна истину не делимично и лаж делимично већ потпуну
истину и без примесе лажи. И сама Црква се не вара, јер је истина;
није лукава и није малодушна, јер је света. Тако исто Црква по својој
неизменљивости не сматра за лажно, што је некада сматрала за истину.
(...) Чиме би се освећивала земља, ако би Црква изгубила своју
светост? И где би била истина, када би њен данашњи суд био противан
јучерањем? (А. С. Хомјаков: О цркви православној. Вера, Љубав и
Нада, у Православна читанка, Крњево, 1983, стр. 58)

Да ли то садашњи епископ својим речима и својим чином казује да
је свих ових година Српска Православна Црква била лажа, да је била
ван истине, да је самим тим, дакле, била и ван Цркве Живоносне, јер
одобравала је, освећивала и благословљавала оно што је „непра-
вославно” и грешно?

Да ли то садашњи епископ својим чином казује да је једино
исправно да се све „неправославне” иконе избаце из домова, као што
их је он из свог дома (Владичиног двора) избацио?

Да ли то садашњи епископ својим чином казује да је једино
исправно да се све „неправославне” иконе из свих Храмова избаце,
као што их је он из Руске капеле избацио?

Држим да су то све врло озбиљна и „тешка” питања, а да би се само
једном човеку препустило да о њима одлучује. О свему овоме је, чини
се, једино исправно да коначан суд да Свети Архијерејски Сабор, те
ако је заиста тако да смо сви овде заједно са својим епископима и
свештеницима свих ових векова били у лажи, онда нека се то јавно
обзнани, и нека се отворено каже да су сва освећења и сви благослови
и сва одобрења за употребу икона урађених у српском барокном
иконопису била лаж, јер ни ти благослови нити освећења те иконе
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нису учинила православним и исправним, и нека се сви који су лаж за
истину држали и народ овај вековима у погубној лажи држали, јавно
осуде и из Цркве изопште и за њих нека се више не моли и нека се
више не спомињу у јектенијама.

Не видим другог начина и другог излаза из ове заиста тешке
ситуације која је понашањем и говором садашњег епископа доведена
до крајњих граница, и која захтева озбиљно решавање.

А ако се, ипак, нађе да се иконе урађене у српском барокном
иконопису могу сматрати православним (слободним, дакле, за
употребу у Српској Православној Цркви, самим тим и потпуно
равноправним са византијским иконописом), онда и то треба јавно
саопштити и ослободити овај народ православни терета који му је
донео садашњи епископ. Уједно и наложити да се прекине више са
инсистирањем на византијском иконопису као једино и искључиво
православном.

Како су православне цркве уједно и помесне, самосталне, нацио-
налне цркве, то је сасвим нормално да се одређене спољашње разлике
(начин градње цркве, иконопис и др.) од цркве до цркве појаве,
задржавајући при томе суштински, догматски и живоносни карактер
Христове Цркве, којој данас припадају равноправно све православне,
националне цркве.

Оно што је освећено Духом Светим у прописаном обреду, читањем
прописаних молитава од епископа или свештеника Српске Право-
славне Цркве, без обзира на место и време у коме је чињено освећење,
нужно постаје и јесте суштином својом православно. И то све док тај
чин освећења не буде јавно осуђен и оглашен непри-хватљивим за
Цркву. У том случају такво освећење не производи никакво дејство,
што је и логично јер је остало ван истине. У Српској Православној
Цркви постоји више различитих врста иконописа, али су без обзира на
њихове очигледне разлике сви они од давнина прихваћени од саме
Цркве, самим тим су без икакве сумње и православни, дакле, и
истинити.

Српска Православна Црква је српски барокни иконопис при-
хватила самим освећењем многобројних иконостаса који красе хра-
мове у северним српским крајевима.
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Посебно је опомињућа и готово депримирајућа судбина Руске
капеле, што се у Владичином двору налазила још од времена пре
Другог светског рата. У тој капели су служили руски свештеници и у
њу на молитву долазили Руси, избегли из Русије после избијања
Совјетске револуције, који су свој дом и свој мир нашли у Новом Саду.

Остаје нејасно зашто је садашњи епископ бачки морао изменити ту
капелу, која представља значајан део историје Новога Сада, која је на
тако убедљив начин сведочила о љубави два блиска народа, а посебно
о љубави са којом су Новосађани тадашњи дочекали обескућене Русе.

Да ли му је сметало што је то руска капела?
Да ли је узрок или повод тог гнева у ослобађању сила, које на

видело избише по уверењу да му је као епископу све дозвољено?
Да ли...
Саблазан коју собом донесе садашњи бачки епископ испољи се и

у проповедању „нове” духовности која свој израз доби у преношењу
свега грчког у ове просторе. То насилно наметање нечега што до тада
никада у овим крајевима није било, многе толико саблазни да их одби
још више од Цркве. И не само то него, можда још и горе од тога првог,
многи добише сасвим искривљену представу о суштини православља,
јер испада да је само оно што је грчко исправно и уједно православно,
а све друго да је неправославно.

Тај својеврсни „пројекат грецизације” овдашњих Срба је, сматрам,
од толиког значаја, да о истом нужно треба да се изјасни не само Свети
Синод, но пре и изнад свега Свети Архијерејски Сабор. Препуштање
на вољу човеку појединцу, па макар у питању био и епископ, да на
овакав начин укида, не само постојећу, но још и више наслеђену
духовност православних у овим крајевима значи уједно брисање
истинитости Српској Православној Цркви, а зна се да Црква не може
да буде лажа, него само и искључиво, и у сва времена, истинита, за
разлику од људи у њој који могу да не буду истинити. Нужно је, дакле,
да Свети Архијерејски Сабор каже да ли је лажа оно што су
проповедали, творили и освећивали многобројни епископи бачки, да
напоменем само неке: Платон Атанацковић, Митрофан Шевић,
Иринеј Ћирић и Никанор Иличић или је све то пак, истинито.

Практично, садашњи епископ бачки поништава и обезвређује све
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оно што су не само његови претходници на бачком трону чинили, него
што је и сама Црква њиховим чињењем чинила и творила.

Све су ово питања и проблеми од изузетног значаја и морали би се
што пре разрешити, јер саблазан велика бива од садашњег епископа,
будући да многи, нарочито они који су још од раније хришћани, држе
да није лажа то што је Црква у време пре доласка садашњег епископа
творила и освећивала. Немарност према овом питању може скупо да
кошта и гадно да се освети многим нараштајима који долазе, а не знају
праву истину.

Тако, уместо да се у Новом Саду приступи одуховљењу оних који
беху ван Цркве Живоносне, уместо да се силном безбожништву
епископ садашњи супротстави свом снагом својом и свим знањем
својим, он се окрену да православљу учи оне који већ Цркви припа-
дају, који Крсну Славу славе још од времена када се то није смело,
који, заправо, и очуваше православље у овом нашем, данас већ изра-
зито безбожном граду. Не засметаху му, дакле, безбожници, него они
који Цркву Христову чуваху, што само по себи оставља отвореним
многа питања и доводи у сумњу много тога.

Не засметаше му ни обезбожене градске власти, које дозвољаваху
да у градским установама секте пропагирају свој рад и да у њима свој
отров Новосађанима сипају, јер им ниједном речју не приговори на
томе, нити диже глас протеста у одбрану Града од те пошасти.

И само, ваљда, у Новом Саду има да се народ причести, а да се
претходно не исповеди, или да се зову на исповест они који су се већ
причестили, тек после причести.

И једино код епископа бачког има да се телеграмом свештеници
пред Божић обавештавају о премештењу (реч је о двадесетак све-
штеника). Такво непоштовање свештеника у овим крајевима се не
памти, као и што се такво осионо вршење власти не памти у Српској
Православној Цркви. Зар није било и хришћански и људски да се ти
свештеници оставе да на миру тај светли празник дочекају у својим
парохијама, а не да пред Божић друмују као последњи отпадници?

И једино ваљда код епископа бачког има да се свештеници сваке
две-три године премештају са парохије на парохију, као да му је жеља
да се тиме Црква што више измучи и удаљи од народа.
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И само је епископ бачки могао да распусти цео Црквени одбор
новосадске Црквене општине, а да не образложи зашто то чини, нити
да изда икакво писмено решење или одлуку о томе. Одборници су
тражили да Црквени одбор учествује у планираној градњи нових
цркава на територији новосадске Црквене општине, на шта и по
Уставу Српске Православне Цркве имају право, а томе се епископ
бачки енергично противио. Исто тако одборници нису хтели да
прихвате лажну, нетачну фактуру, на чему је такође епископ
инсистирао. Да ли је могуће да је разлог распуштања Црквеног одбора
у одбијању одборника да поступе по захтеву епископа, чак и ако је тај
захтев противан Уставу и ако је неморалан, јер тражити од неког да
прихвати оно што је лажно у сваком случају је неморално? С обзиром
да нема никаквог другог објашњења, чини се да је и то могуће.

Маја месеца 2000. године четрдесетак Новосађана је упутило
молбу-захтев, Светом Архијерејском Сабору Српске Православне
Цркве за смену епископа Иринеја из Епархије бачке и по казивању
многих једини је реаговао честити и уважени Митрополит Дабро-
босански Николај питањем: „Зашто ово није на дневном реду?”
Остављен је без одговора са ћутањем које опомиње можда више од
сваке речи.

Молбу-захтев, Новосађана сматрам изузетно важним документом
свеколиког дешавања у борби за спас Православне и Светосавске
Српске Цркве, те га, у жељи да се спасе од заборава, у нешто
скраћеном обиму и овде записујем:

Прошло је, ево, већ десет година како је на трону Епархије Бачке
Његово Преосвештенство г-дин Иринеј (Буловић) и имајући у виду
његов досадашњи рад и понашање све мање смо уверени да се са њиме
на челу наше Епархије може сачувати наша Светосавска
Православна Црква без опасности од унутрашњих раздора и
сваковрсних подела.

Препуштамо Светом Архијерејском Сабору да након разматрања
свих изложених података и чињеница донесе одговарајућу одлуку, а ми
би, са наше стране, највише волели да нам се постави нови епископ.

Прво, Његово Преосвештенство Епископ Бачки г-дин Иринеј
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упорно ради на саблазни, нејединству и расколу унутар Српске
Православне Цркве:

- Не само да дозвољава него чак и сам инсистира на причешћивању
верника без обзира на стварну њихову спремност за Свето Причешће,
и без претходне провере да ли је онај који се причешћује уопште
постио или да ли се исповедио пре Причешћа. Није ретка сцена да
многи, готово са улице, улазе у Храм стајући у ред за Свету Причест.
Сви до једнога, од оних које смо анкетирали, сматрају да је довољно
да се не једе од поноћи до Свете Литургије да би се могло
причестити. Исто тако, за њих се исповест не сматра обавезном
пре примања Свете Тајне Причести. Ово је не само штетно за сам
унутрашњи организам Цркве, јер представља саблазан за многе, него
је дугорочно гледано погубно за само њено јединство. Овим путем се
ствара или се бар покушава створити велики број оних који одступају
од правилног, чистог и јединственог живљења у Српској
Православној Цркви. Практично ово јесте, а у сваком случају може
да представља први корак ка њеној унутрашњој разградњи.

- Његово Преосвештенство Епископ Бачки г-дин Иринеј служи
Свету Литургију на начин на који је не служи нико у нашој Цркви,
противно Типику и Служебнику чиме чини огромну саблазан свима
онима који су још пре њега долазили у Свети Храм на Литургију, а
све нове православне вернике онеспособљава за исправну Литургију,
будући да је, погрешно научени од Епископа Бачког, сматрају
погрешном. До његовог доласка свуда у сваком православном Храму се
служила увек једна и иста Литургија, разликујући се само по томе да
ли се служи на српском или на црквенословенском језику. Епископ
Бачки г-дин Иринеј својим наопаким служењем је, чак и тамо где се
чинило да је немогуће направити разлику и раскол, успео да направи
и разлику и раскол међу православним живљем у Новом Саду и целој
Бачкој епархији. Оно што је изричито записано у Служебнику да се
чита (говори) тихо он гласно изговара. Оно што је записано да народ
(појци) певају он забрањује да певају. Тако ми данас на једној страни
имамо литургију Његовог Преосвештенства Епископа Бачког г-дина
Иринеја, а на другој страни Свету Литургију Српске Православне
Цркве, која се јединствено и исто служи у свим српским Светим
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Храмовима осим оних у којима служи Епископ Бачки Иринеј. Сма-
трамо да је то што чини Епископ Бачки Иринеј саблазан и пут
раскола у Српској Православној Цркви. Не доведе ли се Епископ Бачки
Иринеј по овом питању у ред врло брзо можемо очекивати да и други
епископи започну са својим иновирањима Свете Литургије, што даље
засигурно води у разградњу Српске Православне Цркве изнутра.

- Служећи Св. Литургију код причешћивања народа, у моменту
када је осетио слабост, Епископ Бачки Иринеј препустио је ђакону да
настави да врши Св. Тајну Причести иако је у том моменту у олтару
било неколико свештеника. Како ђакон по Типику не може да врши
Свету Тајну Причести то поступак епископа бачког Иринеја довољно
говори о огромном немару са којим се он односи према тој Светој
Тајни. О згражању присутног верујућег народа и о саблазни коју је
тим својим поступком изазвао довољно је само то рећи да се још увек
у Новом Саду тај гест прима са револтом и новим питањем — да ли
уопште има краја његовом измишљању новотарија и понижавању
верујућих.

Молитву пре Свете Причести коју свештеник или служашчи
архијереј чита гласно и коју сви који се спремају да приме ту Свету
Тајну понављају у себи, Епископ Бачки Иринеј је препустио да је
читају богослови из певнице (и то у време док увелико траје при-
чешћивање народа — прим. аутора), на ново огромно згражање свих
оних који су још пре њега у Свети Храм на Литургију долазили.

-Поједине свештенике ставља под неограничену забрану све-
штенодејства што је противно Уставу Српске Православне Цркве.
За време трајања те забране њихове породице се духовно и економски
потпуно изнуравају стижући буквално до глади и пропасти. Неке је
свештенике по казни слао „на поправни” у манастир Ковиљ, што за
последицу најчешће има изругивање народа са тим свештеником и
његовог потпуног губљења угледа међу православним живљем. Тим
својим чињењем Епископ Бачки као да жели да растера свештенике,
поготово када се спозна да је повод таквог ригорозног кажњавања
најчешће безначајан преступ.

Јавно је на једном свештеничком скупу рекао да хоће да све-
штеници стрепе када добију телефонски позив из Епархије и да је то
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и постигао. Дакле, за њега је циљ, не учвршћење и ширење братске и
хришћанске љубави, него утеривање страха, што довољно говори не
само о њему самом, него и о огромној штети коју свакодневним
остварењем тога циља наноси Српској Православној Цркви.

Будите убеђени уважени и поштовани Митрополити и Архијереји
да се безбожници јако радују оваквим стилом рада и управљања
повереном му епархијом Епископа Бачког Иринеја, јер утеривање
страха је и њихов једини и искључиви начин владања.

Ако се један епископ Српске Православне Цркве у свом понашању
не разликује од безбожника, оправдано се онда може поставити
питање и његове праве улоге у Српској Православној Цркви.

- У Новом Саду нема ниједног свештеника који није био кажњен.
Неки свештеници су чак и више пута били кажњавани. Инсистирамо
да Епископ Бачки јавно, пред целим Архијерејским Сабором про-говори
о разлозима тако честог кажњавања, како бисте сви ви, поштовани
и уважени Митрополити, и Архијереји, објективно сагле-дали о
каквом је човеку реч, јер тврдимо да таквим честим кажњавањем
жели све друге да омаловажи а себе да уздигне и учини јединим
исправним. О штети у народу због нарушеног угледа тих
свештеника, или пак опредељења неких верника да се стане иза свог
свештеника, а не брзоплете казне епископа, већ сада може да се каже
да је огромна, ако ни због чега другог, а оно због стварања нових
подела међу хришћанима у Новом Саду и целој епархији Бачкој.

- Његово Преосвештенство Епископ Бачки г-дин Иринеј
рукополаже свештеника без претходног назначења парохије, него га
по рукоположењу шаље на праксу у манастир Ковиљ. Време за које се
свештеник шаље у манастир Ковиљ није унапред одређено, тако да
зависи искључиво од самосталне процене епископа колико ће који
свештеник времена провести у манастиру. Очигледно је да је то што
чини Епископ Бачки не само супротно Уставу Српске Православне
Цркве, него представља и најгрубље кршење права свештеника да са
породицом, по рукоположењу, оде на своју парохију. Без породице, без
парохије, без своје воље послат у манастир, теран да служи Св.
Литургију супротно Типику и Служебнику, свештеник уместо
радости рукоположења добија „тортуру” Епископа Бачког. Ако се
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овоме не стане на пут, бојимо се да ће се та наопака и сурова пракса
раширити и ван територије Епархије Бачке, а то ће онда бити
погубно за целу Српску Православну Цркву.

Очигледно је да се Епископ Бачки Иринеј у свом понашању не
обазире ни на Типик, ни на Устав Српске Православне Цркве, него
прави неку своју цркву у којој искључиво важе правила која он измисли
и одреди.

Захваљујући том и таквом понашању Епископа Бачког Иринеја,
Епархија Бачка данас практично ни по чему не припада Српској
Православној Цркви јер у њој важе и искључиво се примењују само
она правила која самостално и произвољно одређује г-дин Иринеј
Буловић.

Молимо Вас да преко ове чињенице не прелазите олако јер, не тако
давно, тај исти Епископ Бачки г-дин Иринеј је својим самовласним
потписом отцепио све заграничне епархије, тако да његова жеља да
разгради Српску Православну Цркву још увек није престала, само је
сада добила други облик.

Друго, својим понашањем чини себе недостојним трона на којем
се налази:

- Срамно распуштање комплетног Одбора Српске Православне
црквене Општине у Новом Саду само и искључиво зато што један
члан тог одбора није хтео да да оставку. „Или сви дајте оставку или
ћу распустити цео Одбор” бесно је, својим слабашним гласом, викао
тада на седници Епископ Бачки. А једини грех тог одборника је био
што се усудио да мисли другачије од њега и то јавно на седници
Одбора и каже. Ни десет година после тог чина ниједном члану
Одбора није дато никакво писмено образложење за распуштање.

- Његова гневљивост, када су у питању одређени чланови наше
православне заједнице у Новом Саду, превазилази све могуће
толеранције, огољено га показујући као једно сујетно, осветољубиво
и гневљиво биће, без љубави према ближњима, а посебно према
верницима који живе Светосавску традицију. За многе такво
понашање г-дина Иринеја представља огромну саблазан, будући да
се управо он појављује као духовник многим младима.

„То је мучитељска и љута страст, и не може бити скривена.
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Остале страсти лако се скривају, али гњев не може да се сакрије”
(Св. Тихон Задонски).

„Дух Свети не обитава тамо где је гњев” (Св. Јован Златоуст).
Имајући све ово на уму Српској Православној Цркви на трону

Епископа Бачког такав човек није потребан, а поготово не као
духовник онима који приступају вери светосавској и православној.

- У садашњем Епископу Бачком, г-дину Иринеју нема љубави.
Искључиво се држећи спољашње форме у живљењу хришћанства,
он својим поступцима чини да сви они који под њим примају хри-
шћанство буду живи духовни мртваци. Не треба посебно ни нагла-
шавати колика је огромна опасност од таквих који на тај начин
примише и живе Христа.

„Без љубави ништа не користи ни девичанство, ни пост, ни
молитва, ни милостиња, ни зидање цркава” (Св. Јефрем Сирин).

Мноштво је примера који указују да код њега нема љубави, али је
најупечатљивији онај када је, пре неку годину, за Божић, извршио
премештај више од 20 свештеника на нову парохију.

У том чину не само да нема љубави него чак нема ни оне основне
људскости. Нажалост ниједан од тих свештеника те године није
дочекао Божић у миру са својим парохијанима и у свом дому, него у
селидби, на путу за нову парохију. Само они који у души својој немају
Божје љубави могу да испоље такву неблагодарност и тим чином
себе да истакну изнад свих. По одсуству благости и љубави с једне
стране, и по жељи да се страхом управља Црквом, Епископ Бачки је
већ надалеко чувен не само у Новом Саду него и у целој епархији.

Како без љубави живети и чувати Цркву када је управо Љубав од
Господа нашег Исуса Христа постављена за највећу заповест.

„По речима Светог Апостола Павла (1. Кор. 13,13), љубав је
највећа добродетељ, зато што је она Бог (1.Јов. 4,16). „Она је глава,
корен, извор и мајка свих добара. Као корен, она пушта безбројне
изданке добродетељи, као извор испушта много потока, а као мајка,
она обухвата у своје наручје све који јој притичу” (Св. Јован
Златоуст).

Како са Његовим Преосвештенством г-дином Иринејем постићи
ту добродетељ када је за њега примарно утерати страх, а не дати
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љубав; када је за њега најважнија послушност њему самом, а не
живљење по Господу Исусу Христу, не живљење љубави. Када је он
тако далеко од оних молитвених речи: „Господе, дај да будем оруђе
Твога мира: да тамо где је мржња сејем љубав, где је вређање
праштање, где је раздор слогу, где је очајање наду, где је тама
светлост, где је жалост радост”, а тако близак сујети,
гневљивости, раздору и самољубљу.

- Готово до гађења преферира владајућем режиму, што је недо-
стојно једног епископа Српске Православне Цркве. На једној седници
Одбора Српске Православне Црквене Општине у Новом Саду огорчен
на чланове Одбора изговорио је и ове речи: Радије бих са Хитлером
градио Цркву него са вама, мислећи при томе на опозицију. Сматрамо
да овоме није потребан никакав коментар.

- Сваке две године мења аутомобил што је у садашњем времену
свеколиког сиромаштва за једне саблазан, за друге знак да Цркви ни
не треба давати прилоге, јер када се има за скупе аутомобиле онда
се сигурно има и за Храмове, за треће радост јер све оно што штети
Цркви њих радује.

(...) Молимо Вас уважени и поштовани Митрополити и Архијереји
да нам не узмете за зло ово писмено обраћање Вама, јер другог пута
не нађосмо за разрешење свих проблема који данас притискају Српску
Православну Цркву преко дешавања у Епархији Бачкој.

Како се данас ништа не дешава случајно, страх нас је да је ово
што се данас дешава у Епархији Бачкој само пробни балон за
комплетну разградњу Српске Православне Цркве изнутра. На Вама
је да то одлучно спречите док још за то има времена.

Од Његовог Преосвештенства Епископа Бачког г-дина Иринеја
тражимо да ову нашу молбу и овај наш захтев службеним путем
достави Светом Архијерејском Сабору ради његовог одлучивања по
истом, као и да га посебно достави Његовој Светости Патријарху
Српском Г-дину Павлу.

И само код епископа бачког има да се после јутрења, вечерња или
литургије свештеници пред двором држе у шпалиру, често и више од
пола сата, док им он чита „буквицу”, на згражање и саблазан свих
православних Новосађана и, нажалост, на радост безбожника. Зар се
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са свештеницима не може у двору разговарати? Зар ни толиког
поштовања нису заслужили? Ово Нови Сад не памти! Чини се да је тај
поступак првенствено усмерен да унизи, а не да помогне, чак и ако се
ради о добронамерним саветима.

Пре извесног времена за време Св. Литургије коју је служио
епископ бачки Иринеј један младић је у Храму гласно викнуо да је
епископ комуниста, да је издајица, да издаје Цркву и Православље и
још много тога у том смислу. Несрећника су брзо из Храма извели, а
на све то је Епископ реаговао тако што је присутном народу саопштио
да је у питању умно поремећена особа и да се за његово здравље треба
помолити Господу. Реакција која је код свих присутних изазвала
симпатије, значила је најмање две ствари: прво да Епископ познаје
тога младића када тако децидирано тврди да се ради о болесном, чак
умно поремећеном човеку, и друго, о спремности његовој да се за
болесне ваздан моли. Међутим, трагом тог догађаја откривено је да се
ради о сасвим умно и психички здравој особи, али и о особи очајној
стањем духовног живота, које је епископ садашњи створио у Новом
Саду. Да ли ико, а поготово особа са таквим ауторитетом као што је
епископ бачки, има право да другога, без икаквих доказа, јавно
проглашава умно поремећеним, чиме га истовремено и осуђује и
искључује из заједнице, јер ко ће са умно поремећеним да има посла.
Поступак младића се не може ничим нити правдати нити бранити, јер
Храм Божији није место, а Св. Литургија није време за исказивање
таквих примедаба, али огромно незадовољство радом и понашањем
епископа бачког, које се скупљало у том младићу, кумулирало је
нажалост управо на Св. Литургији која је била служена супротно
Типику и Служебнику Српске Православне Цркве. Имајући прева-
сходно ту чињеницу у виду, колико је поступак младића за осуду још
више је за осуду реакција епископа бачког. По узору на комунистичку
праксу, у којој су многи који су јавно критиковали власт проглашавани
умно поремећеним, и епископ бачки због јавно изречене критике
проглашава и осуђује једног младића на умну поремећеност. Свака
сличност при овом поређењу је намерна.

Своје лице епископ бачки Иринеј је показао и на отварању
Скупштине заједнице православне омладине Балкана поново се
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откривајући као човек коме служба Христу, Српској Православној
Цркви и своме роду није на првом месту. У извештају са тог скупа у
дневном листу Дневник пише, између осталог, и следеће:

Скуп је приступном беседом на енглеском и грчком језику отворио
његово преосвештенство, епископ бачки др Иринеј (Буловић).

(...) Поводом Сабора одржана је потом и конференција за новинаре
на којој је епископ Иринеј изразио радост и захвалио Богу што се
„после свих тегоба, страдања и невоља кроз које су прошли наш народ
и земља” ипак одржава важан духовни скуп и то захваљујући, не само
доброј вољи и труду епархије, него и разумевању и подршци
Скупштине АП Војводине.

(...) По његовим речима овај догађај је истовремено и најважнији
начин обележавања значајног јубилеја епархије, 2000. годишњице
хришћанства и рођења Господа Исуса Христа (Дневник, 28. јул 2000).

Чињеница да се један, реално по значају и домету, готово безначајан
скуп (да су се уместо православне омладине састали на сабору
патријарси, митрополити и епископи земаља Балкана можда би се
онда могло говорити о неком значају), проглашава најзначајнијим
догађајем и то не само за Епархију бачку него и поводом обележавања
2000. годишњице Хришћанства и рођења Господа Исуса Христа, сама
за себе довољно говори о томе чему епископ Иринеј даје приоритет.

Њему није на првом месту заједничка, саборна молитва у којој би
учествовали сви свештеници и Православни народ Епархије бачке.

Од једног минорног скупа православне омладине њему чак није
важнија ни Св. Литургија која би се уприличила за све Православне
Новога Сада и у којој би саслуживали сви новосадски свештеници.

Проглашавање једног безначајног скупа за најважнији начин
обележавања рођења Господа Исуса Христа је најупечатљивији знак
његовог обезвређивања.

Посебно се поставља питање како за Епархију може бити најзна-
чајнији онај догађај у коме нису учествовали ни њени свештеници ни
њен православни народ и који ни на који начин, осим по месту
организовања, није био везан за Епархију бачку.

Исто тако, о епископу бачком говори и податак да је радије говорио
на грчком и енглеском него на српском језику. Када се зна да су
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присутни били из земаља у којима се не говори енглески језик, а да је
истовремено дао предност језику само једне земље са Балкана,
поставља се логично питање о правом разлогу таквог понашања
епископа бачког. Обезвређивати српски, румунски и бугарски језик и
у подређен положај стављати Србе, Румуне и Бугаре у односу на Грке
и њихов језик, може само заслепљени фанариота.

Све ово на довољно убедљив начин говори какву је собом несрећу
по православни живаљ донео епископ бачки у ове крајеве и у овај наш
град. Многи га зато и сматрају највећом казном која нам се могла
десити у нашем православном Новом Саду и уопште у бачкој
Епархији.

И које су то границе ћутања, а које границе када почиње болан крик
због свих погрешних чињења, која тако убедљиво иду на корист злу и
безбожништву. Ћутање је увек, једино и само саучесништво, зато и
говорим, чак и по цену да грешим, јер не желим бити саучесник ономе
што ми срце одбија, ономе што ми вера моја не прима и ономе у чему
наду не налазим. У грешном времену, у грешном простору, у друштву
обезбоженом држим да је недопустиво ћутати, и то је још један разлог
зашто говорим, и зашто ми је реч покаткад тако непопустљива, јер зло
је лукаво и препредено и тама је велика. Ћутати значило би стопити
се с тамом која нас окружује и једноставно у њој нестати.

Чињеница је да, како сада ствари стоје, Новом Саду прети даља
грецизација, насилно привођење нечему што је и за саме Грке данас
непримерено и саблажњиво.

Том „новом” духовношћу град се, ето, стаде још више убијати.
Нови Сад, оставши у најкритичнијем периоду без неопходног, правог
и истинског духовног препорода, настави даље да пропада.

Посебно питање Новог Сада, и не само њега, јесте отпадништво.
Колико је безбожништво за сваку средину опасно, толико је, ако не
чак и више, штетно отпадништво. Отпадници су сви они који беху већ
хришћани, а сада више нису, или бар нису при Светој и Спасоносној
Цркви Христовој. Многи отпадоше у секте, многи у испразна људска
мудровања, многи у мржњи завршише. Свима им је, пак, заједничко
да не живе по Вери, Љубави и Нади, да не живе у заједништву Цркве
Истините.
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Отпадништво је трулеж духовна, која се попут најгорег канцера,
великом брзином шири где год се појави, и његов најуочљивији знак
је повећан број секти и секташа у једној средини. Нови Сад је,
нарочито у ово болесно време, постао идеалан терен за многе секте, а
примећен је и повећан број самих секташа. Отпадништво Нови Сад
гура не само у духовну несрећу, но и у сваку другу несрећу.

Шта граду даље предстоји?
По свему судећи наставак духовног пропадања до потпуног

његовог краха.
После свега овде реченог нико више у нашој Српској Православној

Цркви не може казати да за све ово не зна или да није знао. На
уваженим и часним архијерејима и митрополитима на челу са
Његовом Светости Патријархом српским јесте да донесу праве одлуке
и да спасу Српску Православну Цркву од даљег разграђивања и
пропадања.”

Питање дијаспоре
Од 7. до 13. новембра 1993. године, у Православном центру

Цариградске патријаршије у Шамбезију одржана је Трећа припремна
конференција за Свети и Велики сабор, на којој расправљамо о питању
православне Дијаспоре. Усвојени су документи „Православна
дијаспора” и „Аутокефалија и начин њеног проглашења”. Оба
документа потписали су чланови делегације СПЦ, епископ бачки
Иринеј Буловић и јеромонах, касније епископ браничевски, Игњатије
Мидић. Документом се цела дијаспора дели на осам админи-
стративних области, којима би управљали сабори епископа свих
помесних Цркава које имају Дијаспору. Председници епископских
сабора би о свим питањима која се тичу свеправославних решења
реферисали Цариградском патријарху, чиме се и Дијаспора предаје у
руке Цариграду.

У то време, епископ рашко - призренски Артемије рекао је да
Цариградском трону треба помоћи јер „много страда”, али „не
повлађивањем у његовим папистичким претензијама” (Свети кнез
Лазар, бр. 4 (8)/ 1994, стр. 89 -94).
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Све се ово већ остварује: у Немачкој је створена једна таква група
епископа, којој председава владика из цариградске патријаршије. Циљ
фанариота у СПЦ је да нашу Цркву сведу на београдски пашалук, ада
Војводину, Босну, Црну Гору, Хрватску - итд, потчине Цариграду.

Владика бачки Иринеј у САД
“Борба” од 23. фебруара 1995. пренела је извештај са конференције

за штампу коју је организовао владика бачки Иринеј Буловић после
свог двонедељног боравка у САД (десет година касније, у САД ће
отићи владике Григорије и Теодосије, јеромонах (касније владика)
Иринеј Добријевић и садашњи министар вера, Богољуб Шијаковић).
Са ондашњим Милошевићевим министром вера, Драгољубом
Драгојловићем, епископ бачки присуствовао је „молитвеном доручку”
код Била Клинтона. Као овејани екумениста, бачки епископ се срео са
вашингтонским католичким бискупом Хајнсом, архиепископом
Јаковом из Цариградске патријаршије, великим рабином Њујорка
Артуром Шнајером и представником Стејт дипартмента Џонатаном
Муром. Владика Иринеј, је у свом познатом „смирено - кротком”
стилу изјавио да је у САД позван „на молитву за мир у свету”, и да
такву прилику није могао да одбије, „без обзира ко организира скуп”.
На молитвеном доручку је био и представник „сепаратистичког
покрета са Косова”, који је одбио да се поздрави са владиком бачким.

Потпис пре Дејтона
Епископ бачки Иринеј навео је патријарха Павла да стави потпис

на споразум којим се Слободану Милошевићу даје овлашћење да у
Дејтону, у јесен 1995, преговара у име Срба из Републике Српске. Тај
потпис ће СА Сабор СПЦ касније повући.

Тих дана, угледни српски интелектуалац, Предраг Р. Драгић Кијук,
упутио је писмо блаженопочившем патријарху Павлу у коме каже
(Bestiarum humanum, стр. 26 - 27):

„Потпис који сте ставили на акт заговорника власти која не уважава
божански поредак у свету не може бити благословен. Стављен у исти
дан (29. августа 1995) када преподобни Роман и Рафаило Банатски
деле небески плач над искушењем српског народа, тај потпис стављен
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у дану по празнику милосног упозорења, Успенију Пресвете
Богородице - мора бити поништен. Вашим смерним молитвама,
часном посту и светлом монашком животу Небески Даро-давац ће
придодати снаге да, Истине ради, и Христа ради, и народа ради - јавно
повучете потпис којим Срби и наша Православна Црква не задобијају
спасење већ презрење. Истовремено, ако већ не можете да ублажите
катастрофу распетог народа чувајте достојанство Православне
Патријаршије тог истог распетог народа.

Уосталом, сведок сте политичког лицемерја, верске ксенофобије,
новог светског тоталитаризма и процеса неохришћанства. „Награда”
за потписивање мировног разрешења кризе на делу бивше Југославије
(коју је успоставио црвени мандарин Јосип Броз) било је застрашујуће
бомбардовање и цивилних и војних објеката Републике Српске. Преко
1.000 борбених летова са смртоносним товаром, од 29. августа до
данас, извршено је над српском Босном и српском Херпеговином. Је
ли то допринос неодложном, преко потребном, корисном и
равноправном спасењу свесрпског национа, како Вам је саветовао
други потписник у име домаће Цркве, епископ бачки Иринеј Буловић?

Како је уопште било могуће да тај гаулајтерски и преторијански
војник хришћанства новог светског поретка, преучени и прагматски
конвертит међу српским владикама, буде потпора, допуна, овера и
гарант ваљаности Вашег потписа. Нити по надлежности (јер није члан
Архијерејског Синода), нити по старости (владичанског достојанства),
нити по заслузи - потпис овог српског владике (који је вреификовао у
Шамбезију масонске и антиепископалне намере Цариградске
патријаршије и успоставу ставропигијалних манастира) није никако
могао бити у христоцентричној већ једино у човекоцентричној
функцији. Тек је то додатни разлог, Ваша Светости, да јавно повучете
свој потпис и српски народ призовете једином могућем спасењу:
молитвености, саборности и отпору свакој власти која почива на
насиљу.

Додајмо још нешто: у великој сеоби, пре три вска, сачувао је српски
народ божанску и људску силу јер су га предводили чувари Христовог
православног печата. Несрећнике (из Средње и Западне Славоније,
њих 130.000 крајем новембра 1991), збеговнике, изгнанике, потомке
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недокланог српског народа, водио је само нагон да побегну од зла и
склоне се од страха. Иза њих је остало 265 потпуно затртих села.

1. и 2. маја 1995. од Јасеновца, Пакраца и Нове Вароши колону од
30.000 предводили су трагедија и мартиријум пред бестијалним
варварством хрватског и евро-америчког антихришћанства. Иза њих
је остало потпуно затрто 65 села.

Ни 4. и 5. августа 1995. године 300.000 православних Срба из
Републике Српске Крајине нису предводили чувари Христовог
печата.”

О НАТО агресији 1999. године
Године 1999, епископ бачки Иринеј говорио је на Међухришћанској

конференцији „Европа после кризе на Косову: последице за Цркве”.
Скуп је одржан 15 и 16. новембра те године у Ослу. Говорећи о НАТО
агресији на Србију, епископ бачки Иринеј је помињао да су многи
хришћани, разних конфесија, изражавали своје саучешће њему и
српском народу, а помињао је и једног бискупа, који је дошао из НАТО
земље да му каже колико нас воли и моли се за нас. Захвалио је на
подршци Конференцији европских цркава и Светског савета цркава,
а затим упозорио присутне да НАТО бомбардовање може лоше
утицати на екуменско зближавање. Пред протестантима и римока-
толицима, епископ Иринеј је истакао да у СПЦ и другим Помесним
Црквама постоје „извесни интеграционистички и антиекуменски
орјентисани кругови који Запад доживљавају само као непријатеља
Православља. Они држе да је извор и надахнуће ове (по њима,
свеопште и неизлечиве мржње) Западна Црква, пре свега Римока-
толичка Црква. У својим контактима и чланцима убацују разне
инсинуације којима поткопавају ауторитет и кредибилитет епископа и
богослова ангажованих у екуменском дијалогу или организацијама -
не бирајући речи чак ни кад је Васељенски патријарх у питању. У
извесним црквеним круговима лишеним одговарајуће духовне и
богословске културе, нарочито међу монасима и мирјанима које
карактерише sancta simplictas (“света простота”), они су, нажалост,
успешни у изазивању искушења, недоумица, гнева и, понекад,
духовно патолошких емоција. Замислимо онда какве последице за
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просте и безазлене људе (који пате од НАТО бомбардовања) има
приказивање НАТО-а и западног хришћанства као две стране исте
медаље. Таква слика се онда пројектује како православним Србима,
тако и другим православним народима, нарочито Грцима и Русима,
који у сваком случају изражавају спонтану и свеопшту солидарност са
својом браћом по вери. Тешко је одолети овој једностраној представи”.
Истичући да веома мали број људи зна какви су данас заиста
протестанти и римокатолици, епископ бачки наставља: “Гласине о
разним активностима државе Ватикан се шире, прихватају се
неправедне оптужбе против неких западних црквених личности, ту су
и лоше успомене из прошлости - негде у свести, или подсвести, плус
НАТО пројектили који, у исти мах, сеју ужас и смрт.”

Бринући се за будућност „екуменског дијалога”, епископ Иринеј
упозорава и на једну „необичну околност” да су, у СПЦ, а можда и
другде, „исте личности политички западњаци и екстремистички
антиекуменисти (“political westernizers and extremist antiecumenists”.)
Они пропагирају идеју да одмах морамо напустити Светски савет
цркава и остала екуменска тела”.

Наравно, епископ бачки је непосредно алудирао на владику
Артемија, кога је режим Милошевића у то време називао „западним
плаћеником”, и који је тражио да Архијерејски сабор СПЦ изврши
своју одлуку из 1998. и напусти Светски савет цркава.

Залажући се да западни хришћани помогну избеглицама са Косова
и Србији, владика бачки им је предложио да својим новцем обнове
срушени мост на Дунаву код Новог Сада и да се он зове „Црквени
мост”. Колико су га сабраћа екуменисти послушали, види се.

“Три дана наде”
Информативна служба СПЦ објавила је, 27 јула 2000. године, текст

под називом „Један значајан међуцрквени сусрет у Београду”, у коме
се описује посета римокатоличких бискупа (у име Комисије
Бискупских конференција Европске Уније) - др Јозефа Хомајера из
Немачке, Лука де Хоевра из белгије, Џозефа Дафија из Ирске и Џона
Моуна из Шкотске. Саопштење, које је потписао епископ бачки
Иринеј, гласи:
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„Информативна служба Српске Православне Цркве
27. јула 2000. године
ЈЕДАН ЗНАЧАЈАН МЕЂУЦРКВЕНИ СУСРЕТ У БЕОГРАДУ
На позив Српске Православне Цркве, делегација римокатоличких

епископа, представника Комисије Бискупских конференција Европске
Уније (СОМЕСЕ), боравила је у нашој земљи од 13. до 17. јула ове
године. У средишту овог међуцрквеног сусрета били су тродневни
разговори о богословским. питањима, као и о темама везаним за
пастирску, духовно-просветну и добротворну делатност Цркава. Гости
из Западне Европе, заједно са својим домаћинима, епископима Српске
Православне Цркве, посетили су, у Београду и Новом Саду, значајне
храмове, храмове у изградњи и избегличке кампове, као и зграде и
мостове порушене за време агресије НА ТО-а. На крају дијалога, две
епископске делегације су издале заједничку декларацију, у којој се,
између осталог, залажу за укидање економских санкција наметнутих
Србији и Југославији.

Текст декларације гласи:

Заједничка декларација делегације Српске Православне
Цркве и делегације Комисије бискупских конферснција

Европске Уније (СОМЕСЕ)
Београд, 17. јула 2000.

Три дана наде
Сусрет католичкнх бнскупа из Западне Европе и српских

православних епископа
Исус Христос је собом убио непријатељство (Еф. 2.16)

Ми, епископи, чланови делегације Српске Православне Цркве и
делегације Комисије бискупских конференција Европске Уније
(СОМЕСЕ), састали смо се ради тродневног сусрета у Београду. У
заједничкој молитви и братском дијалогу и са осећањем молитвеног
поштовања и дивљења пред светињама Српске Православне Цркве,
још више смо се међусобно зближили.
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Чињеница да смо у овој јубиларној двехиљадитој години на-
ставили наш контакт, који ни у временима рата никада није престао,
представља за нас извор велике радости. Заједно проведени дани
продубили су смисао наше хршићанске повезаности. Наш сусрет је
био знак наде са три аспекта.

1. Повезује нас нада да ћемо, преко настављеног дијалога о
богословским и пастирским изазовима нашег времена, радити на
добро свих људи у Европи и широм света. Кроз екуменске разговоре
о нашем богословском и пастирском наслеђу, желимо да дамо свој
допринос на путу ка јединству наших Цркава. Решили смо да
наставимо разговоре у наредним годинама. Већ у следећој години
желимо да разговарамо о томе шта очекујемо од Европе и за Европу.

2. Заједнички се надамо да ће процес европеизације Европске Уније
бити настављен и да ће Европа убудуће моћи да дише са оба своја
плућна крила. Својом историјом, својом традицијом и својом културом
Југославија припада Европи. Утолико болније осећамо садашње време
искушења и кризе иако нисмо увек једног мишљења по питању
њихових узрока. Једнодушно желимо, међутим, да се све српске и
друге избеглице са Косова ускоро врате у свој завичај. У том коктексту
апелујемо на све одговорне да то омогуће и да свима обезбеде
заједнички живот у миру.

Телом и душом пате, пре свега, најсиромашнији људи у Југо-
славији, међу којима има веома велики број избеглица. Нарочито пате
због екокомских санкција које су наметнуле западне владе. Зато смо
сагласни да те санкције треба да буду укинуте и у том смислу
апелујемо на надлежне владе. Економске санкције су и једна од
препрека за даљи развој сарадње Србије и Југославије са суседним
државама. Такву регионалну сарадњу желимо јер је она услов за трајан
мир у овом напаћеном делу нашег континента. Са наше стране,
договорили смо се да негујемо сарадњу измећу наших црквених
каритативних служби, односно служби за помоћ угроженима.

3. Најзад, ми своју наду и поверење поклањамо, пре свега, млађем
нараштају. Многи млади људи се супротстављају искушењима
практичног материјализма и потрошачког друштва. Они смисао свог
живота траже у духовној обнови. Овде осећамо да смо као предста-
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вници Цркве позвани да, на начин саобразан нашем времену градимо
духовне мостове међу младим људима у Европи. Зато планирамо да
идућег лета организујемо у Србији сусрет младих из више земаља.
Мислимо да ће они помоћу неког конкретног пројекта пружити знак
мира и помирења.

Наш сусрет је био плодан духовни догађај и нови подстицај. Наше
Цркве имају заједничку одговорност за будућност. Србија и Југо-
славија имају своје место у Европи. Желимо да охрабримо омладину
да живи у истини и љубави. Три дана смо се заједно молили Богу,
разговарали и слушали једни друге. На свом поклоничком путовању
поново смо открили много заједничкога.

Била су то заиста три дана наде.”

Владика Артемије је одмах реаговао и СА Синоду СПЦ послао
писмо, чији се један део односи на сусрет у Београду:

„Преко Информативне службе Српске Православне Цркве за 27.
јули 2000. године, дошла нам је до руку „Заједничка декларација
делегације Српске Православне Цркве и делегације Комисије биску-
пских конференција Европске Уније (СОМЕСЕ)“ донете у Београду
17. јула 2000. године, под насловом „Три дана наде”.

Читајући поменуту Декларацију, неке ствари су нам остале нејасне,
те молимо Свети архијерејскп синод да нам их разјасни.

1. Тако, у првом пасусу Декларације, почетак друге реченице гласи:
„У заједничкој молитви...”, а у задњем пасусу, стоји још јасније: „Три
дана смо се заједно молили...”. Остаје нејасно којом су се то
„заједничком молитвом”, и то „три дана молили” потписници ове
Декларације? И - на основу којег Канона Васељенских или помесних
Сабора? И - којег су од Светих Отаца Цркве Православне следили у
таквим молитвама?

2. Под тачком 3. Декларације, потписници исте тврде: „Овде
осећамо да смо као представници Цркве позвани да...” не преци-
зирајући коју „Цркву” они заједнички представљају, да би у задњем
пасусу Декларације тврдили да „Наше Цркве имају заједничку одго-
ворност за будућност”. Остаје нејасно да ли потписници Деклараци-
је представљају „једну” (коју) или „више” (које) Цркава?
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3. Под тачком 2. Декларације износи се заједничка нада „да ће
процес европеизације Европске Уније бити настављен и да ће Европа
убудуће моћи да дише са оба своја плућна крила”. Потпуно је нејасно
која су то „два плућна крила” Европе? А у многоме нас подсећа на
екуменистичку теорију о „будућој уједињеној Цркви”, где ће
Православна и Римокатоличка „Црква” представљати „два плућна
крила” једног и истог богочовечанског организма - Цркве Христове.”

Наравно да Иринеј Буловић ово никада није заборавио владици
Артемију. Сада му се свети за сва неугодна питања.

Милошевићев епископ
Својевремено је јеромонах Сава (Јањић), прво сарадник, а затим

противник епископа Артемија, јасно говорио о улози епископа бачког
Иринеја у одржавању на власти Милошевићевог режима. У интервјуу
новинама “Данас” (6-9. јануар 2000.године, стр. 22-203) отац Сава је
рекао да је септембарски СА Сабор СПЦ 1999. године тражио
повлачење Милошевића и формирање Владе националног спаса, али
“једна група епископа “минира” ову одлуку и збуњује народ својим
поступцима и речима”. После свих одлука Сабора о дистанцирању од
режима “поједини епископи одлазе Милошевићу на ноге и пони-
штавају значај тих одлука”. Коментаришући свој захтев (да се извине
народу због подршке Милошевићу) упућен патријарху Павлу и
епископу бачком Иринеју Буловићу, отац Сава је рекао да “поступци
Његове светости, а нарочито његовог “свемоћног” саветника,
епископа бачког који га редовно одводи пред Милошевића,
саблажњавају наш народ”.

Треба, међутим, рећи да је подршка епископа Иринеја Мило-
шевићу била само привид. Он се користио погодностима режима да
би остварио своје циљеве. Чим је Милошевић пао с власти, Буловић
се преорјентисао и прикључио новим властодршцима, нудећи им своје
“добре услуге”.

89



Владика Иринеј - папин прстенлија
Епископ бачки Иринеј Буловић је, скупа са митрополитом

црногорско - приморским Амфилохијем Радовићем од папе римског
Јована Павла II добио прстен који папа даје само својим бискупима.
Тај прстен симболизује везаност бискупа за своју бискупију. Нико не
би ни знао за ту бруку и срамоту да се епископ бачки није сам тиме
хвалио, и да лист “Данас” то није објавио 7. октобра 2003. Сваки
читалац може да се увери какво поверење папин трон има у Иринеја
Буловића и његовог брата (обојица су, на нашу несрећу, били
кандидати за патријархе СПЦ!). Ево како се Буловић хвалио својом
папофилијом:

„Аутентичан мостоградитељ духовности
Прво желим да се захвалим у име Православне цркве на позиву и

у име те захвалности коју и овде понављам како надбискупу
Станиславу Хочевару, тако и Његовој екселенцији монсињору
Сбарбару, нунцију у Београду и свима вама. Посебно, дакле, хвала за
понуђену прилику, да своја скромна размишљања, утиске и осећања
поделим вечерас са вама, у овом свечаном тренутку када читава
Римокатоличка црква широм света, уз учешће и осталих хришћана и
свих људи добре воље, прославља сребрни јубилеј понтификата,
архипастирске службе Његове Светости епископа града Рима,
названог вечним градом, поглавара Римокатоличке цркве, како ми
православни кажемо у нама блиској терминологији, патријарха
читавог хришћанског запада.

Сребрни јубилеј је догађај, повод за све нас да се замислимо над
примером и поруком његове личности. Надам се нећете замерити што
нисам припремао никакав посебан реферат. Неко пажљиво писано и
бираним, мереним и одмереним речима свечано излагање, него ћу
покушати, колико је могућно, на доступан, разумљивин начин,
спонтано и онако како у овом тренутку мислим и осећам да одговорим
на тему која ми је задата. И то по могућству у што краћем обиму.

...Најпре дозволите да просто вернике, браћу и сестре како ове
парохије, тако и остале присутне подсетим на смисао, поруку самог
почасног назива или почасног атрибута којим је Црква од прадавних
времена, вероватно већ од апостолских времена, почаствовала
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епископа града Рима. Реч “папа” је вероватно оријенталног порекла и
значи “отац”. Пре свега духовни отац. То је, наравно, и значење
термина “патријарх” који се користи на Истоку, мада ни термин папа
није непознат, јер епископ александријски се, такође, зове папом у
Африци. И реч патријарх има слично значење, јер је у њеној основи
исто реч отац. И обична реч поп, у нашем народном језику,
свакодневном начину говора свих Словена, и католика и осталих, која
на изворном грчком језику гласи “пáпá”, слично као “папа” и значи
исто то - отац.

Верујући, дакле, пре свега сви римокатолички верници у
сваког епископа, а посебно у првога међу својим епископима,
онога који је током низа векова, читавих 1.000 година био и први
епископ читаве хришћанске васељене или екумене, док је
постојала јединствена и једина хришћанска екумена, надамо се и
молимо се Духу Светом да ће поново кад-тад доћи време
постојања једниствене хришћанске васељене, када ће, ако се то у
историји оствари, као што се надамо и молимо, поново, по
древном канонском поретку епископ града Рима, бити први
епископ хришћанске васељене.

Говорити, дакле, о том првенству, имам утисак, и дозволите да га
поделим са Вама, да је данашњи папа римски, Његова Светост Јован
Павле Други и лично доживео и пред читавим светом сведочио своје
служење и своје првенство, пре свега управо као службу и служење у
име љубави Христове. Не као вршење власти и јурисдикције у првом
реду, не као чињеницу јуридичког или правног ствари, него пре свега
као чињеницу новог нашег благодатног живота у Христу, живота као
нове твари у Христу, препорођених и Духом Светим исцељених
личности, крштених, миропомазаних и причешћених светињама Тела
и Крви Христове.

У том светлу, дакле, треба нагласити, да тај нагласак на служењу, а
не на владању. То изворно јеванђелско учење из живота и праксе битно
доприноси и премошћавању раздаљина и растојања међу онима који
верују у име Христово... Личност Јована Павла Другог заиста
извршава функцију и друге своје почасне титуле, титуле понтифекса,
мостоградитеља, служећи свима, пре свега, својој Цркви и њеном
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јединству, а затим служећи колико је најбоље и највише могуће
јединству свих. Он тиме заиста гради мостове и остварује себе као
аутентичног мостоградитеља духовности, понтифекса.

Не треба да прећутим да је један од великих светих отаца, учитеља
по којем сам и ја недостојан добио своје монашко име Иринеј, свети
Иринеј, епископ града Лиона у данашњој Француској, иначе родом
Грк из Мале Азије и посредно ученик Светог Јована Богослова,
апостола љубави, и првог у историји Цркве који је добио почасни
назив теолога - богослова. Тај човек који је својим животом, својом
личношћу у себи спајао јединство љубави, хришћански Исток и Запад,
значи васељену, као да је, такође, био и узор и претходник данашњем
папи римском Јовану Павлу Другом који и својим животом и
служењем потекавши из Источне Европе, из нашег словенског света,
и провевши свој живот у Пољској цркви до 1978. године, до избора на
катедру Петрову у Риму, у близини и у контакту са Православном
црквом и служећи касније и до данас, носећи крст, како је овде лепо
речено пре мене, тога служења, такође, на тај начин сједињује Исток
и Запад у жељи да гради и гради мостове међу њима.

Зашто сам то споменуо светог Иринеја Лионског? Јер је он некада,
у освит трећег века по рођењу Христовом, као велики теолог, читаве
Цркве Истока и Запада, говорећи о првенству Римске Цркве, у
тадашњем хршћанском свету, назвао ту црквом “Црквом која
председава у љубави”.

Ту је суштинска димензија и ја верујем да то што сад говорим не
изражава само мене и само православно схватање, него да изражава и
све Вас и да изражава аутентично схватање католичких хришћана,
укључујући и самог, Његову Светост, папу Јована Павла Другог.
Суштина његове службе, његове одговорности, његовог положаја у
Римокатоличкој цркви, у томе да улаже сав напор да допринесе
служењу, спасењу свих на начин како као човек најбоље може и уме,
у љубави и у име љубави, ради спасења свих.

То је садржај, уосталом сваког првенства, епископског, свеште-
ничког и међу верницима и између старијих и млађих и тако даље.
Некако ми православни, у својој теолошкој визији ових проблема не
бисмо хтели да периоде историјске хипертрофије тог првенства у
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служењу и председавању у љубави, па не увек и успешне формулације
тога, током векова поправљамо тако што бисмо нудили као друго
решење, другу перспективу укидање или атрофију сваког таквог
служења у Цркви. Напротив, сматрамо да синтеза и узајамно
прожимање двају основних начела у организацији Цркве: начела
саборности, како га ми називамо, или синодалности, начела које је
Други ватикански сабор, такође наглашавао и у томе се сусретао и
прожимао са Православном црквом и целом Црквом свих векова.
Начело, дакле, колегијалности, али и начела да та заједница у Христу
не може бити безглава, као што ни Црква није безглава, него је тело
Христово, а Христос је глава Цркве.

Мислим да је сличност данашњег папе, колико сам га ја доживео и
упознао, веома свесна свих тих димензија и других које ја у овом
тренутку на кратак начин не могу и не желим овде да излажем пред
вама.

Његове речи “Отворите врата Христу и не бојте се!”, које су
цитиране у краткој речи програма ове свечаности, чини ми се, колико
сам га ја, понављам, упознао да су најбоље или су једне од најбољих
које изражавају његову укупну животну филозофију, његов пут и
начин служења спасењу и јединству.

Тај, на први поглед веома једноставан, не знам да ли је тачно, али
кажу, негде сам прочитао, да је за време ових 25 година свога служења
на апостолској катедри у Риму, три пута превалио растојање између
Земље и Месеца, ако је то тачно. У сваком случају, путује неуморно
упркос крста оронулога здравља и поодмаклих година, до данашњег
дана, буквално. Увек у тој мисији и свестан те мисије. Мислим да
дубоку увереност у смисао своје службе, ма како било ко на свету
схватао ту службу и тумачио, прихватао или мање прихватао или
прихватао са резервом, да ту дубоку увереност и оданост на вршење
службе до краја, до крви и зноја, како тражи Јеванђеље, да му то не
може одрећи нико.

Ја сам имао прилике да упознам изблиза и његовог претходника,
чије име је такођер укључено и његово име, блажене успомене Павла
Шестог. То је био другачији темперамент, али исто тако импозантан у
својој једноставности, смерности и усрдности самог служења.
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Данашњег папу Његову Светост Јована Павла Другог сам сретао,
колико сам могао да, по свом сећању, могу рећи напуклом, набројим
четири пута најмање. Три пута заједно са мојом братом митрополитом
црногорско-приморским Амфилохијем, а једанпут са још тројицом
епископа, без поменутог митрополита. То је било недавно, за време
служења свечане понтификалне литургије у Осијеку.

Сваки пут, како пре десет година када смо први пут
разговарали са Његовом Светошћу, тако и прошлог фебруара
када смо два пута, једанпут по званичном протоколу, а други пут
за приватним обедом, мимо сваког протокола, на позив Његове
Светости разговарали. Разговор је увек био срдачан и искрен, у
атмосфери љубави и заинтересираности за нас, за наше проблеме
и тешкоће, за наш крст, жеље да нам помогне колико је највише
могуће. Ми смо били, морам то да нагласим, импресионирани
током тих разговора добром обавештеношћу и жељом Његове
Светости да прати до упојединости живот и проблеме наше цркве
и других православних цркава. Из питања која је постављао то се
могло видети и осетити. Наравно, наши одговори су били
аналогни и ми смо са узбуђењем у души, констатовали управо то,
да у нама не види неке странце, неке мање вредне хришћане.

То је показао поклоновиши нам и епископски крст који даје
римокатоличким бискупима и један од његових блиских
сарадника нам је касније рекао, једноставно, братски, с љубављу:
“Немојте мислити, да је то само куртоазија. Да је куртоазија,
добили сте нешто друго, можда, на поклон књигу или нешто
пригодно. Али, пошто сте добили крст и прстен то вам је порука
да у Вама види законите епископе цркве Христове као што види
у својим бискупима. Нас је тај чин још више гануо.

Већ сам прекршио дату реч да ћу покушати да не будем
преопширан. Молим за опроштај али сам желео да са неколико речи
изнесем цео доживљај који човек има у сусрету са личношћу која би
имала пуно права да живи повученије него што је то живео иједан
епископ у историји, само ако се позове на стање свога здравља и на
своје године. Али упркос томе крсту, према ономе како рекох, и то
сваким даном, сваким чином поново сведочи, да потпуно превиђајући
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себе и своју природну, људску потребу за предахом, одмором, за
лечењем, за неким личним животом, он се труди, ето, непрекидно да
нађе времена и за размишљања, за медитацију, за богословске
текстове, за поезију чак као што смо чули.

Та огромна снага воље и спремност на потпуно самопожртвовање
је нешто што сведочи о веома интезивном унутрашњем духовном и
молитвеном животу и пројављује духовну снагу каква се данас, а
можда и другим временима, али данас посебно, веома ретко среће.
Зато и на оне који не деле све садржаје у вери са браћом и сестрама
римокатолицима, хришћане па и нехришћане његова личност делује
са изузетном снагом... Не знам колико сам у стању да то искажем.

Ето, из тих мојих не сувише ретких, не сувише честих искустава
једног обичног епископа једне невелике Цркве, као што је ова Црква
којој служим, могу, ипак, да тврдим да сам осетио присуство једне
заиста изузетне и на свој особени начин харизматичне личности на
граници размене миленијума.

У овом тренутку желео бих да овај јубилеј и ову свечаност
честитам свима вама овде сабраним. Желео бих да замолим како
преузвишеног домаћина поглавара ове надбискупије монсињора
Хочевара, као монсињора Еуђениа Сбарбара, личног изасланика
Његове Светости, да и Његовој Светости лично пренесу поздраве
Његове Светости нашег патријарха, који овде има присутне
изасланике већ именовине, као и моје најскромније искрене честитке...

...Главно је да се нађе времена и могућности за братски
разговор са двојицом блиских сарадника Његове Светости Јована
Павла Другог. Ја сам ето и на тај начин, недавно био његов гост и
могу и то да кажем у толиком мноштву послова и брига, ношења
крста животног и пастирског, ипак, је као што су ми рекли,
налазио времена да упита: “Где су они весцови Серби - српски
епископи који су били код њега”.

То је такође било дирљиво и за владику Амфилохија и за мене.
Тако, дакле желим, да молитвама од Господа који је глава своје

Цркве да му подари боље здравље, да му да снагу и довољно
дуговечности да изврши своју мисију и службу на начин како најбоље
сам жели кад је насамо у молитви са Господом. Са том жељом и
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честиком закључујем ово своје обраћање и захваљујем се на пажњи и
стрпљењу. Бог нека је са свима нама!”

Епископ Порфирије Перић и Радио - дифузија
Викар епископа бачког, Иринеја Буловића, епископ јегарски

Порфирије Перић, изабран је 29. јула 2008. године за председника
Републичке радио - дифузне агенције (“Новости”, 30. јул 2008.) Он је
на то место изабран уместо Ненада Цекића, на седници држаној иза
затворених врата. Тиме је, на најочитији могући начин, дошло до
кршења канонског поретка Православне Цркве, јер свештено лице не
може да се бави световним пословима. То кажу 6. и 81. правило
Светих Апостола; правила 4. и 7. IV васељенског сабора; 10. правило
VII васељенског сабора; 11 правило Прводругог сабора таквог
лишавају свештеничког чина. Епископ, по преводу Атанасија Јевтића
(81. канон Апостола), “не треба да се упушта у јавне службе.”

Наравно, владика Порфирије би могао да у радиодифузној агенцији
буде саветодавац који прати да ли наше ТV и радио станице вређају
морал и верска осећања грађана. Али, он се тиме уопште не бави - он
шурује са антисрпским медијима и забрањује рад оним ТV кућама
које критички прате понашање новотараца у СПЦ (тако је одузео за
рад “Дечјој ТV” из Крагујевца, упркос тиме што је она задовољавала
све услове, само зато што је “Дечја ТV” пратила кршење саборских
одлука од стране владике шумадијског Јована и жичког Хризостома.)
Јасно је свима да је владика Порфирије дошао на чело државне
агенције само захваљујући везама које Иринеј Буловић има са
коалицијом на власти у Србији, као што је имао везе и са влашћу
Слободана Милошевића. Милошевићев управник Војводине, Бошко
Перошевић, био је интимус Иринеја Буловића и Порфирија Перића,
па је Бошко Перошевић одобрио Порфирију и његовим монасима да
држе веронауку у школи у Ковиљу, иако је није било нигде у Србији.

Моћ епископа бачког
Године 1995, епископ бачки Иринеј Буловић наговорио је патри-

јарха српског Павла да потпише папир којим се Слободан Милошевић
овлашћује да у име Срба и са ове и са оне стране Дрине, преговара у
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Дејтону. Јесењи СА Сабор СПЦ те године је патријархов потпис
повукао, а Иринеју Буловићу нико није ни на сенку стао. Најгрлатији
на Сабору, владика Атанасије Јевтић, је нудио своју оставку, претио и
махао њоме, ако се потпис не повуче, али Иринеја није смео ни да
пипне (као што га нико није дирао ни кад је српску дијаспору предавао
на управу Цариградској патријаршији.) Године 1998. мајски СА Сабор
СПЦ донео је одлуку о иступању наше Цркве из Светског савета
цркава (одлука је објављена и у црногорској “Светигори” и у часопису
епархије рашко - призренске “Свети кнез Лазар”.) Иринеј Буловић ту
одлуку мења, и обмањује и православне и неправославне, о чему је у
14. броју руског листа “Радоњеж” за 1997. писао ђакон Андреј Курајев:
“У августу ове године био сам у Србији. Из разговора са
архијерејима, богословима и њиховог познавања црквене штампе
се испоставило да смо ми просто били дезинформисани. Тешко је
рећи откуд та дезинформација. Можда су је, у искривљеном виду,
дала средства масовног информисања. Можда је непотпуну
информацију понудило српско Одељење за спољње послове
Цркве. У њему нема унијата (у Србији је то незамисливо.) Али, у
српском епископату и свештенству постоје “гркофилска” и
“рускофилска” струја. Спољње послове Цркве контролишу
гркофили, то јест људи који се орјентишу према цариградском
патријарху Вартоломеју, који су, према томе, склони да подржа-
вају његову екуменску политику.

Сабору је претходило обраћање 280 свештеника, монаха и
монахиња с молбом да се изађе из Светског савета цркава. Између
осталог, у том обраћању негативно је поменут председник српског
Одељења за спољње послове Цркве епископ Иринеј: “Питамо се:
до када ће наш Свети Сабор ћутати пред чињеницом да један
епископ (еп. Иринеј Буловић из Бачке) организује 1996. такав
пријем бечког кардинала у својој саборној цркви као да је дошао
неко већи од српског патријарха. Он је кардинала увео у олтар,
дозволио му да целива часну трпезу, а за време литругије с њим
разменио пољубац мира” (цитирано према: “Српска Црква и
ССЦ”, “Руски весник”, 28-29/1997.) Управо тај епископ и баш у
Бечу, на екуменској конференцији, дао је такву интерпретацију
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саборног решења која је у бити негирала само решење и коју су
прихватила средства масовног информисања.”

И данас Иринеј Буловић ради шта хоће: редован је професор
Богословског факултета Београдског универзитета, иако уопште нема
научне радове какви се од редовног професора сваке године траже.
Сви његови пулени, какви су свештеници Владимир Вукашиновић и
Владан Перишић, као и “литургичар” Ненад Милошевић, заштићени
су као бели медведи - без довољног броја научних радова “пливају” по
Универзитету, јер је Буловић “у дилу” с државном влашћу, па може да
ради шта хоће. Наравно, да не заборавимо и “догматичара” Игњатија
Мидића, који је до сада објавио две књиге у којима препричава
Зизјуласа, и Радована Биговића, пулена ДС-а и “духовног оца”, који
уређује теолошку библиотеку у Службеном гласнику. Буловић је на
факултет довео и римокатолика Јурицу Зечевића, право из Загреба, да
мале, а заостале, Српчиће учи екуменизму.

Иринеј Буловић је католицима најмилији српски владика, о чему је
сведочио монсињор др Андрија Копиловић професор Теолошко -
катихетског института Суботичке бискупије, у “Политици” 23.
новембра 2007: “У владици Иринеју видим и поштујем понајприје
пастира Цркве. Он је један од јаких теолога у СПЦ... Он је велики
пастир, угледан теолог, марљив радник, па ми је увијек радост с њим
сурађивати на пројектима који нас повезују, а у исто вријеме постају
и знаком љубави коју кршћани међусобно остваривају...” (Јасно је да
владика Артемије овакве похвале никад не би добио.)

Иринеј Буловић у Србији највише брине о свима - осим о
правоверним Србима. У ТВ Ревији од 5. до 11. априла 2008. објављен
је текст “Мисија сведочења вере” из кога сазнајемо да је 5. јула 2007.
РТС потписао уговор са православном епархијом бачком, београдском
надбискупијом, три реформаторске цркве, исламском заједницом
Србије и јеврејском заједницом о емитовању, сваке суботе, на другом
програму РТС-а, серије “Верски мозаик Србије”. У свом разговору са
новинаром “Политике” Буловић се хвалио како је још за време
Милошевића радио серију “Буквар православља”, и изразио нарочито
задовољство што све вере учествују у изради ове емисије.

Не сме се заборавити ни Буловићева улога у стварању Охридске
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архиепископије, која има четворицу владика(!) и двеста - триста
верника, и коју признаје, на првом месту, Цариград. На челу архи-
епископије налази се архиепископ Јован, који је, скупа са својим
владикама, био саставни део гласачке машинерије митрополиту
Амфилохију и самом Иринеју Буловићу, када су се, на сабору 2010.
године надали да ће их изабрати за поглавара СПЦ. У јуну 2005. многи
медији су пренели вест да је Московска патријаршија нудила да
поседује око помирења Српске Цркве и још увек непризнате, али
једине битне у Македонији, Македонске Цркве, што је Иринеј Буловић
вешто избегао, тврдећи да то није став Руске Цркве, него руског
амбасадора у Скопљу Агарона Асатура (“Новости”, 22. јун 2005.)

Моћ Иринеја Буловића огромна је, али она, очито, не потиче из
Цркве, него од његових веза са световним центрима власти и моћи.
Зато он тако самоуверено наступа, и зато му РТС даје да о Артемију
прича шта хоће, без иједног опонента у студију. Он мрзи и вређа све
који мисле другачије, што је већ много пута доказао. Бранећи своје
шуровање с папистима, он људе који се с тим не слажу назива
“прелашћеним смутљивцима, који у име свог наводног антипапизма,
папизму нимало не шкоде, а јединство наше рођене Цркве угрожавају
и њене неупућене чланове безобзирно саблажњавају.” (“Грађански
лист”, 4-5. јануар 2003.) Овај неопевани лажов је, у већ поменутом
интервјуу “Грађанском листу”, тврдио да он и митрополит Амфи-
лохије не иду у посету папи, него Ватикану (“Може се долазити у
Ватикан, а да се не иде у посети папи”), у следећој реченици већ каже:
“Програм предвиђа само уобичајену у таквим приликама куртоазну
посету епископу града Рима, папи Јовану Павлу II”, да би се касније
хвалио својим не куртоазним, него срдачним сусретом с папом “за
приватним обедом, мимо сваког протокола” (“Данас”, 7. октобар 2003.)

Такав “свемоћник” је, уз свог сабрата Амфилохија, с којим је три
пута видео папу, како се хвалио (“Данас”, 7. септембар 2003.), попут
Ђорђа Балашевића (“Трипут сам видео Тита Маршала”) - главни
прогонитељ владике Артемија.
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ГРИГОРИЈЕ
ЗАХУМСКО - ХЕРЦЕГОВАЧКИ

Још један од гонитеља владике Артемија је духовно чедо свог оца
Атанасија Јевтића, владика захумско - херцеговачи Григорије. До 2005.
године, дотични је био на позицијама “српског национализма”, а онда
је, по повратку из Вашингтона, поручио хашким оптуженицима да се
предају (“Предајте се, седе главе”, “Време”, 28. април 2005.) Послови
су му кренули, и сада је један од најбогатијих људи у сиромашној
Херцеговини. У интервју листу “Статус” бр. 21-22/2005, он је јасно
рекао да црква уопште није против Хага, и да они који су чинили ратне
злочине треба да се предају. Нарочито се истакао својим захтевом да
се Срби извину због Сребренице (опет интервју у “Статус” магазину):
“Сребреница је једна, како би човјек рекао, мрља, срамота, српске
војске”. На питањ да ли се треба извинити муслиманима због
Сребренице, као што се отац Сава Јањић извинио Албанцима због
српских злочина, владика Григорије је рекао да је то извињење
“културолошки чин”, а да нама, као народу, треба дубоко покајање.

Мало - помало, владика Григорије је, уз помоћ најмоћнијег Србина
у Босни, Милорада Додика, учвршћавао своје позиције. Приближио се
и “проевропској “ коалицији на власти у Србији (такође блиској
Додику), и очекивао да ће, још за живота патријарха Павла, бити
изабран за његовог наследника (у чему га је, очито, подржао и
министар вера у Влади Србије, Богољуб Шијаковић.)

У покушају да се патријарх Павле, који је боловао на ВМА, смени,
истакла се група епископа, међу којима се - гле, чуда! - били сви
кључни гонитељи владике Артемија - митрополит Амфилохије,
владике Иринеј Буловић, Фотије Сладојевић и Атанасије Јевтић.
Григоријево писмо, упућено епископима после неуспелог смењивања
Павловог, “случајно” је процурело у јавност, и оно је, у ствари, програм
обрачуна са свим неистоми-шљеницима у Цркви. Ево Григоријевих
захтева:

„Драги оци и браћо, након нашег посљедњег сабрања имам жељу
и потребу да вам се обратим и на овај начин, писаним словом, молећи
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Господа Исуса Христа да ме помилује и надајући се у силу и дејство
и благодат Светог Духа да ћете разумјети, ако не моје ријечи и мисли,
оно макар искреност срца која из њих проговара.

Исувише би било очекивати послије свега да ће ово моје писмо
донијети велике промјене, том мишљу се и не заносим, поготово
знајући да је све што ћу написати мање-више већ речено. Али ми се
чини да све то није и записано, па због тога - нека остане и као писано
свједочанство посљедњих збивања.

Као што знамо, Сабор на коме смо се сабрали 11. новембра 2008.
бјеше сазван од Светог архијерејског синода са једном примарном
темом, а то је молба Његове светости патријарха Павла да се ради
немоћи и болести ослободи тешке одговорности и своје службе, те да
се сходно томе изабере и нови патријарх наше Цркве. Сабрали смо се
на тај позив Светог архијерејског синода из цијелога свијета, са
жељом, надом и великом бригом размишљајући о избору новог
првојерарха наше Цркве.

Немам жељу да говорим о свим перипетијама које су претходиле
нашем сабрању, нити о свим јавним шепртљаријама које су настале
поводом патријархове молбе, потпомогнуте новинарским сензацио-
нализмом, и које су умногоме биле одраз и нашег духовног стања и
(не)зрелости. Рећи ћу само то да сам као епископ Цркве Христове на
том Сабору, као и већина вас, коначно дознао да је патријарх заиста и
потписао ту молбу у којој нас јасно моли да га због болести и немоћи
разријешимо дужности и изаберемо његовог насљедника.

Поштујући елементарну људску логику и елементарну црквеност,
чинило ми се најнормалнијим да - ако је већ ту молба првога међу
нама, његовом руком потписана, у шта смо се сви увјерили и
једнодушно прихватили - требало је онда да молбу старога, светога и
немоћнога оца уважимо. Потом би услиједиле друге озбиљне ствари,
попут утврђивања начина избора и коначно и сам избор патријарха.
Тек тада, када би нови патријарх заказао Сабор, ми бисмо коначно
могли да радимо по дневном реду, рјешавајући горућа питања у нашој
цркви са пуним капацитетом. Рјешавање сложених проблема, као што
сам поменуо, заједно са низом свима добро познатих питања око
арондација епархија, избора архијереја и слично, не може се у
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потпуности ријешити у одсуству првога, тј. Његове светости.
Иако је неколицина нас јасно и са чуђењем поставила питање:

зашто су друге тачке на дневном реду, а не она без које ништа друго
не може бити ријешено, од предсједавајућег, митрополита Амфило-
хија, нисмо добили никакав одговор! А након тога је почела расправа
о првој тачки дневног реда. Чула су се свакојака размишљања,
најчешће о неаутентичности патријарховог потписа (Лаврентије,
Јефрем, Никанор). О томе постоји писмена представка епископа
Јефрема, која је до саме сржи доводила у питање молбу Његове
светости и свако дјеловање Светог архијерејског синода у вези са том
молбом. На то је митрополит Амфилохије одговорио да је то увреда и
да је неприхватљиво све што је написао епископ Јефрем, рекавши при
том изричито да се патријарх мора бирати.

Његов говор је звучао као глас здравог разума у ситуацији која је већ
почела да поприма размјере неувиђавности по питању стварне
ситуације у којој смо се нашли. Говорили су и други (Игњатије,
Фотије, Максим, Иринеј), не много, али размишљајући у истом правцу
- да је „све јасно и логично” и да нема потребе за даљим објашњењима,
него да треба дјелати. Међутим, десило се нешто сасвим неочекивано.
На самом крају послијеподневног засиједања првог дана рада Сабора,
тачно у 19 часова, предсједавајући митрополит Амфилохије устао је
и рекао: „Пошто видимо да већина није за усвајање молбе Његове
светости, нека наша одлука буде да умолимо Његову светост да и даље
остане на трону СПЦ”.

Узалуд је епископ Фотије говорио: „Сачекајте, да гласамо!” Узалуд
се јасно чуло: „Зар се тако поштује патријарх?!” Узалуд је епископ
бачки Иринеј рекао: „Не можемо тако да завршимо, сутра треба
наставити о овој веома озбиљној теми.” Одлука је већ била донесена!
Те ноћи је било и велико весеље код владике банатског у келији.
Сутрадан је свечано објављено да је народ са великим олакшањем
примио вијест да је наш патријарх и даље Павле.

И заиста, у народу је створена слика и прије и послије Сабора да
постоје „зли” и „добри” момци. Зли су они који хоће да смијене светог,
старог и немоћног, а добри га штите и бране од њих. По природи
ствари, народ се сврстао међу добре и за немоћнога. То је класичан
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облик медијске манипулације и оваква слика и не би могла да се
формира без медија, који су у томе здушно помагали, како писани,
тако и електронски.

Вјерујем да се сјећате да је баш патријарх Павле говорио да су
најопасније полуистине, оне нам се поткрадају и кад их нисмо свјесни.
О томе хоћу понешто да кажем, јер је пуна истина да је велики број
оних који активно живе свој црквени живот, и који разумију шта то у
ствари значи била тужна, постиђена и саблажњена НАШИМ
ЧИНОМ. Сви који сумњају у ово треба да питају наше студенте и
мноштво других младих људи, као и оних старијих, који се сабирају
у нашим храмовима - тог јутра када је вијест са Сабора објављена
јавности - они су били тужни и забринути, и нама се чини с правом.
Још једном смо, сада не само Синод него и цијели Сабор, показали и
пред њима и пред свим другим људима колико смо „озбиљни” и
„одговорни” према Цркви којој служимо и према друштву у коме
живимо.

Један угледан и учен млади човјек, који читавим својим бићем
живи у Цркви, рекао ми је тог јутра да му је сада сасвим јасно зашто
смо изгубили и Црну Гору и Косово и доживјели такав пораз у
Хрватској: „Сад ми је јасно”, рекао ми је, „зашто све више озбиљних
људи неће ни да чује ријеч о Цркви”. А ми и даље уживамо у попу-
листичком замајавању и говорењу о томе како је „већина архијереја”
и „већина народа” за неку одлуку. Већина ког народа? Већина је
постала мјерило! Гдје? У Цркви!? Зар је то могуће! Како би сада
требало да се сјетимо оне молитве коју на свакој литургији читамо -
да се из свег срца помолимо „за гријехе наше и незнања народна”. У
часу када је театрално објављена вијест о „народном одушевљењу”,
чак и уважени митрополит Амфилохије узвикнуо је: „Vox populi, vox
dei!” Подсјетио сам нас тада да то није баш хришћански израз, него да
је више паганска изрека, која у јеванђељском контексту - ако имамо у
обзир новозавјетно јудејско-народно: „Распни га, распни” - свакако не
може да стоји! Народ је жедан воде живе, живога Бога, а ми архијереји
смо први позвани да их доведемо до тог извора, до богопознања. И не
само да смо позвани, него смо и одговорни пред Богом и пред људима
да обављамо своју дужност и да будемо у најмању руку „профе-

103



сионални”, да употријебим тај груби, али прецизни пословни израз.
Као и бојазан од његовог опозита - од дилетантизма, од ког Бог нека
нас сачува.

Слава Богу, у посљедњих двадесет година у нашој цркви догодиле
су се многе дивне ствари. Храмови су најчешће пуни, и опет, прије
свега, пуни младих људи, што је данас, у вијеку афирмације субјекта
и изоловане самопосвећености, права ријеткост. Штампано је и
преведено безброј књига о којима смо некада могли само да сањамо,
и што је још важније - оне су нашле своје читаоце у великом броју.
Млади људи данас знају шта је Црква, разумијевају теологију и многи
су у научном погледу превазишли своје учитеље. Друга је ствар то
што учитељи некада то и не виде, али и то је ваљда природно. На
хиљаде је новокрштених. Тих људи има из свих слојева нашег
друштва и нарочито много има образованих. Њих нећемо моћи да
држимо у страху од Цркве и да се кријемо иза Божјег ауторитета. Јер
ти људи нису просто „религиозни”, они су хришћани.

Некима од нас то, изгледа, није јасно и зато прелазим на конкретне
проблеме. Београд је двоипомилионски град без активног епископа,
гдје се манипулише болешћу нашег старог и немоћног Оца, а одатле
слиједи довођење Цркве у стање БЛОКАДЕ по свим питањима,
немогућност редовних засиједања Сабора, немогућност било какве
реорганизације - А СВЕ ТО „НА ПОЛЗУ ЦРКВЕ И НАРОДА”. Како
ћемо ово објаснити тим младим људима, који нису били баш
пресрећни због наше најновије одлуке?! Као они који у Цркву улазе
понекад или никад, њихов црквени живот није сведен на сенти-
ментално-психолошки ниво, нити су они у Цркви из национално-
идеолошких разлога.

Насупрот тим литургијски активним, свјежим и одговорним
људима, којих је сваким даном чудом Божјим све више и више, стоје
изанђали, потрошени тужни људи изгубљене вјере, који то надо-
кнађују фанатизмом, страхом, сљепилом, дивљењем себи - као нпр.
један саблажњени и самозвани академик и један пропали поп-
политичар, недоучени професор, и уз то моралиста. Покушавају да се
противе том новом и свијетлом таласу људи који долазе. Главна
разлика између тих младих људи и ових који упадају као разбојници
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на свете литургије (прикривајући своје безбожништво пјевањем
побожних пјесама и псевдохришћанским паролаштвом) у томе је што
ови први воле Цркву и знају шта је Црква поштујући њену јерархијско
устројство, а овим другима недостаје то златно зрно словесности и
надокнађују га вјерским фанатизмом.

Понукан разговорима и молбама великог броја хришћана пишем
вам, браћо и оци - да њихов гњев не препунимо и не окренемо их
против себе. Хоћемо ли их приморати да због чувања устројства и
структуре саме Цркве праве саборе и митинге, на којима засигурно не
би било по два аутобуса збуњених и саблажњених, него масе
одговорних, слободних, здраворазумних хришћана. Не пада нам,
наравно, на памет да покушамо да тако нешто иницирамо, није
проблем, али, и те како смо увјерени да је вријеме да јасно кажемо да
су нарушени ред и поредак. И да ми већ одавно, нажалост, као
јерархија испољавамо немоћ драматичних размјера.

Без икаквог ваљаног разлога увели смо ванредно стање у живот
наше цркве, а зашто? Није ни рат, нити глад, ни епидемија, нити шта
слично посриједи. Него, умјесто да рјешавамо проблеме, ми их
годинама гурамо под тепих и одлажемо за нека друга времена.
Понашамо се као љекар који загнојене ране, умјесто да открије и
очисти, још више скрива и затвара, да временом прерасту у отворену
рану на тијелу наше Цркве. Као да немамо воље ни снаге за покајање,
за преумљење, исправљење... Наша саопштења су углавном стерео-
типна, и бива то да нам се људи смију говорећи да треба да престанемо
да лажемо и њих и себе.

Ево само неколико примјера очигледне немоћи:
- Јавни несрећни скандал са епископом врањским, када је све било

препуштено грађанском суду и суду јавности, а ми, Црква, до дана
данашњег не учинисмо ништа више до пилатовског прања руку, нити
смо стали уз њега нити му судили, нити га оправдали, а што је морало
бити по Уставу и канонима.

- Пуних седамнаест година епископ Артемије, свјесно или
несвјесно, наочиглед свих гради грађевину расколничког духа. Хри-
шћани монаси, мирјани, лаици, клирици ТО ВИДЕ и јасно им је шта
се дешава. А нама? И шта чинимо?
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- Епископ Никанор банатски пред камерама изопштава једног
неоспорно КАНОНСКОГ архијереја Цркве, уз то једног од најугле-
днијих, како у нашој, тако и у свим помјесним црквама, што и
преосвећени Никанор засигурно зна. Опет ћутимо!

- Многоучени епископ Филарет на саблазан свих, нејеванђељски и
нехришћански штрајкује глађу, и на том мјесту посјећују га архијереји,
и на том мјесту подиже се храм, црква саблазница, шта ли? И све то
бива искоришћено у дневно-политичке сврхе.

- Пуних седамнаест година Павловом руком и дјелом зацијељени
раскол у Америци не зацјељује. Као да се расколницима даје времена
да се успоставе.

- Вјеронаука у Београду је пред фијаском. А храм Светог Саве
градимо као да је Скадар на Бојани.

- Није ли чудно, на примјер, и то што је са толико гњева примљена
представка епископа Герасима и Фотија о лустрацији?

Кад се подсјетим свих наших служења нацијама, идеологијама и
људима, скривања иза идеје српства, светосавља, националне цркве,
„чуварке народног бића” итд. којим изразима се бранимо од наводних
„несветосавских” и којекаквих других утицаја, а у ствари у лицима
епископа пројављујемо неспремност и неспособност за пастирске
изазове времена у коме нас је Бог поставио за пастире словеснога
стада. Пројављујемо видљиву неспособност да будемо Црква. Јасно
постаје, имајући напријед речено у виду, зашто је епископ Игњатије
браничевски за неке „јеретик” и „издајник вјере прадедовске” - управо
зато што он стално инсистира на томе да будемо Црква. Постаје јасно
и то зашто већ скоро половину архијереја толико клеветају и оговарају
расколнички сајтови, називајући их „издајицама”, „ватиканским
слугама” или „слугама ЦИА”. Зато што хоћемо да служимо нашој
цркви и нисмо под контролом УДБЕ или БИА.

Јасно је и због чега сада од нас бране патријарха Павла, болесног и
немоћног, оног којег су отворено и јавно мрзили и они који га сада
спасавају од душмана, они који су га хтјели живог закопати. Зар је за
нас власт исто што и живот? Митрополит Амфилохије је и овог пута
правио компромис, који је каткад добар и користан. Оно што је сад,
након Сабора, јасно јесте то да помирљиви тон високопреосвећеног
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митрополита није био компромисан, вјерујем више несвјесно него
свјесно, већ потпуно и јасно опредјељен за „статус кво”, за беспоредак
и наставак постојећег непорецивог хаоса.

Зашто је тако било, барем мени, није и не може бити јасно. Он је
мудар и паметан... Нека допусти, да му кажемо као „луди Христа
ради...” (1Кор. 4,10). Морам, дакле, упитати најприје њега, па онда и
све вас, оци и браћо - има ли компромиса са Христом? Господ и
спаситељ наш рекао нам је са богочовјечанском ревношћу: чувајте се
квасца фарисејскога, а то је лицемјерје! Оштре су ријечи, али нису
безразложне.

Оци и браћо, пишем вам ово писмо отворено и искрено, као што
сам и на Сабору свагда искрено говорио. Знам, некада гријешећи и
кајући се, али ми је и то милије него и правду да чиним неискрено. Не
могу, а да нас све не замолим да се упитамо: зар је индивидуализам
толико превладао у свијести наших архијереја да је важнија
популарност нашега патријарха у народу, него сама заједница у којој
је он предстојатељ? Нажалост, чини се да је наш отац и првојерарх
постао параван иза којег скривамо безброј сопствених недостатака.
Не сумњам да је свет, али исто тако не сумњам да је смртан, и према
томе отићи ће у земљу од које је и узет (Пост 3,19). А чврсто се надам
и вјерујем да ће га одатле Господ подићи и у наручје Аврамово
настанити. Али, питам се и питам вас - коме чинимо услугу својом
одлуком о „умољавању за останак на трону”? Да ли свјатјејшем Павлу,
одбијајући ЊЕГОВУ ВОЉУ И ЖЕЉУ, да ли Цркви која је, понављам,
БЛОКИРАНА, да ли народу престоног града, или пак одређеном броју
оних којима хаос одговара?

Међутим, ми више нећемо моћи да се скривамо иза лица светог и
скромног старца, нашег патријарха, који се тренутно, како рече један
од архијереја, не лијечи на ВМА, него тамо станује на нашу општу
срамоту. Поред толиких манастира и конака, гдје би, можда, и у бољим
условима могао провести остатак свог земаљског живота, не
заузимајући мјесто неком млађем болеснику.

Претпостављам и готово засигурно знам, драги оци и браћо, да сам
вас узнемирио и нарушио овај тзв. мир, привидни и нестварни, који
моју јадну душу тако силно потреса. Онај чије име носим, св. Гри-
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горије Богослов, научио ме је једном реченицом, од које земља на којој
смо дрхти и душа коју носимо тресе се: „Бољи је рат него мир који
одваја од Бога.”

Могуће је да ће на све ово неки од вас рећи како сам ја просто млад
и амбициозан, и како хоћу да будем на мјесту првог. Али, ја знам и ви
знате да онај који би хтио да буде патријарх мудро би ћутао и гледао
да се допадне свима, но ја не вјерујем у такав начин живота. Не
вјерујем тако у Бога и изнад свега стало ми је до јединства Цркве. Како
вели св. Дионисије Александријски: „Умријети да не би раздерао
Цркву, исто је тако славно као и не принијети идолима жртву.” По
моме мишљењу, прво је и узвишеније, јер се у том случају умире ради
добра цијеле Цркве, а у другом ради спасења своје душе.

Патријарх је гарант тог јединства Цркве, зато се и борим да га
изаберемо што прије, тијела ради Христовог које се на земљи у
првојерарху возглављује и без њега се не може, као што вам је по
устројству Цркве познато, да има живот и да опстане. Није то борба
да изаберемо овог или оног, мене, Јанка или Марка - него патријарха.
Никад и никоме нисам рекао да ли то хоћу или нећу да будем ја, јер ми
се и једно и друго чини крајње неукусним. Али сам зато чуо и видио
да неки говораху да не желе да буду на том мјесту, а све чине да га се
домогну, и то ме као човјека и вашег брата жалости.

Зато желим да се у овом важном тренутку за историју и живот наше
Цркве сјетимо ријечи Светог писма, и да за епископа, па и патријарха
бирамо онога који, по ријечима ап. Павла, својим домом добро
управља и има послушну дјецу са сваком скромношћу. А ако неко не
умије својим домом управљати, како ће се моћи старати за Цркву
Божју? (1Тим. 3,4-5). И нарочито бих се усудио да додам - да не бирамо
оне који упадају у туђе домове и радије по њима вршљају него што се
својом кућом баве. То је оно за шта ћу се, сигуран сам, као члан овог
Сабора снажно залагати.

Желим да будем до краја искрен према вама, па да кажем и ово.
Наш министар вјера је са понеким од вас разговарао о овом питању,
као зрео и озбиљан човјек, који као хришћанин и човјек на одговорном
положају у друштву има увида у историјски тренутак у коме се
налазимо и сагледава као проницљив ум сву ширину и дубину
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ситуације у којој смо. Предложио је да тај који ће бити први има
виталност и енергију, да буде млађи човјек који ће имати снаге да се
са поменутим носи и многи су му то узели за зло. Као да човјек коме
је то и по занимању дужност, а још човјек са таквим непорецивим
квалитетима, нема право да каже своје мишљење? Изгледа да се сав
наш конзервативизам и изолационизам своди на то да нико ништа не
смије да нам каже, ни чак да мисли и брине се. За све оно за шта имамо
право да се молимо треба и да бринемо и промишљамо.

Нажалост, поново се међу нама показала моћ и жеља власти - и не
само да није изабран неко по вољи оних који мисле да власт имају,
него није изабран нико. Жеља бивших властодржаца овог свијета,
оличена у дејству разних „тајних служби”, испуњена је стопроцентно.
Можда и у овој прилици очекују да им честитамо јер још увијек
владају ситуацијом, и нама није проблем да то и учинимо. А што се
тиче толиког позивања на народ на овом Сабору, само ћу рећи толико
да кад се већ позивате на народ, онда га питајте. Питајте народ и
видјели бисте куда би вас/нас то одвело.

Зато вас, браћо архијереји, молим да отворено и искрено говоримо
о свему, да бисмо дошли до саборног јединства, да би Христос био
међу нама, да се чувамо тога што се, нажалост, увукло у нашу цркву,
а што велики Павле изобличава: А ово кажем зато што сваки од вас
говори: Ја сам Павлов, а ја Аполов, а ја Кифин, а ја Христов. Зар се
Христос раздијели? Да се Павле не разапе за вас? Или се у име
Павлово крстисте? (1Кор.1, 12-13) Овдје бих рекао, да нико не буде
Амфилохијев или Василијев, Артемијев и не дај Боже Григоријев, него
да будемо Христови. А свједоци сте како је на једну моју овакву ријеч
реаговао владика зворничко-тузлански Василије. Направио је театар
од тога, викао и говорио ми свакојаке рђаве ријечи, а ви сте опет мудро
ћутали. (И ја се питам хоћете ли да стварно отворим уста до краја и у
ријечима развежем чворове о чијем постојању сви деценијама
знамо?!!)

Ово вам пишем из мале, древне епархије која има 70.000 ста-
новника и око педесет свештеника, коју волим силније од свега и коју
никада не намјеравам својевољно напуштати. Пишем болно вапијући
да наш престони велики град (35 пута бројнији од наше епархије)
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добије епископа и епископе, да нам се не обрћу ствари наопако, да не
оптужујемо неког свештеника што води Цркву, као што је то био
случај претходних година. Знам да ћете рећи да митрополит Амфи-
лохије замјењује обољелог Патријарха, али ја ћу вас упитати: а ко онда
замјењује митрополита Амфилохија у његовој епархији? Знам такође
да су се свети апостоли бринули највише за велике градове: Јерусалим,
Антиохију, Александрију, Атину, Смирну, Коринт, Ефес, Солун, Рим...
јер су знали да из тих градова извире све и шири се свуда. Хри-
шћанство је, као што знамо, вјера настала у градовима и њима
превасходно и припада.

Нека се не љути нико, или нека се љути, али да не зађе сунце у
гњеву његовом, вашем. Београд је данас град у коме наша црква не
врши своје дјело и нема епископа. Неко ће рећи да има патријарха
Павла - али који је на ВМА већ годину дана. Сјећате ли се да је исти
Павле своје најбоље пријатеље, када су обољевали и западали у немоћ,
а ради бриге о њиховим епископијама, још за њиховог живота
(митрополита дабробосанског Владислава и епископа жичког Сте-
фана) пензионисао (заједно са сагласношћу свих на Сабору) и на те
епископије поставио епископе. Павле је и те како знао шта значи
епископија без епископа. То је некада знао и митрополит Амфилохије,
борећи се са свештеним гњевом да Епископија захумско-херцеговачка
добије свога епископа, и увидјевши у времену које је услиједило како
је и његова, тада једна митрополија ЦП стасала да на својој територији
формира још једну епархију.

Друштво у којем живимо се рапидно мијења из дана у дан. Наша
црква се у савременом свијету сусреће са многим питањима на која
треба да да одговоре. Једно од најактуелнијих питања је и питање
глобализације, као и многа друга питања која се у том процесу намећу.
Да ли је то зло само по себи или можда и ми као Црква можемо да
утичемо на тај процес? Да ли се питамо какав би одговор на ово
питање дали апостоли Христови, првенствено Павле, који се нису
скривали од тадашње глобализације (Римске империје), него су били
спремни на борбу и жртву и животе своје положили да би у тој и таквој
нехришћанској и антихрићанској империји хришћанске темеље
поставили.
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На самом крају бих додао још нешто о чему је већ било ријечи
раније, али волио бих да и то буде део овог писма и тако остане
забиљежено. Неко се од вас сјећа, неко можда и не - 2006. године је у
Пећи служио службу патријарх српски г. Павле, на којој сам стајао у
припрати цркве, а служба се одвијала уз велику немоћ началствујућег
нашег патријарха. Кад смо се вратили у Београд, на самом Сабору
њему лично и пред свима вама поставио сам три питања рекавши:

Ваша светости,
1) Можете ли да служите литургију?
2) Можете ли да предсједавате Сабором?
3) Можете ли да водите Синод?
Настао је мук. Одговора није било. Ви сте сви ћутали. Неки су ме

послије грдили. Сада вас поново питам исто:
Шта тачно значи то:
1) Да патријарх не служи свету литургију?
2) Да не предсједава Сабором?
3) Да не предводи Свети архијерејски синод?
И на крају, уз ова три, нека буде и додато и сљедеће. Да ли је то

светосавски, када имамо у виду да се сам Св. Сава главом повукао са
трона у 56. години живота, а како он, тако и у своје вријеме св.
Арсеније, његов насљедник на трону. Да ли су тиме и они можда „зло
донијели” како се данас неки изражавају по питању повлачења на
покој патријарха, пуне три деценије старијег од његовог светог
претходника Саве и нашег црквоначалника?

Да, могуће је да ће се опет примијетити да сам груб и тако
пренебрегнути моје ријечи. За све то вријеме Црква „функционише”,
или, како рече неко на Сабору, „фантастично функционише”. Човјек,
замјеник, рукополаже десетине, можда и стотине нових свештеника.
И то му сви замјерају, а неће да му кажу. Размишља ли он да можда
ипак неће бити он на челу? Какву ће услугу направити новом
архипастиру? Какав је то начин/пракса? Куда ми то идемо? Чуле су се
полупријетње. Епископ Василије помиње неку „босанску цркву”.
Неки се боје да ако не буде Амфилохије Патријарх, одвојиће Црну
Гору. Ја мислим да су то неслане шале...

Оци и браћо, још једном опростите, али вас молим да покажемо
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храброст и љубав, иначе ће нас компромисерство и кукавичлук
довести у још незавиднији положај и нико нам неће бити крив, осим
ми сами себи, и не само себи. Нећемо се ваљда и за ово жалити на
нови или старе „свјетске поретке”? Ако нема поретка у Цркви, неће га
бити нигдје и народ - црква ће да страда, као што је то сада случај. „Јер
сви ови беспореци по поретку некоме сљедују” и тај поредак по коме
све сљедује је структура и хијерархијско устројство Цркве, коју је
основао сами Бог, Господ наш Исус Христос са Оцем и Духом светим
у вијекове вијекова.”

Анализа писма епископа Григорија
О овом писму већ је доста тога речено, па ћемо само основно:
1. Писмо је настало после неуспеле кандидације епископа

Григорија за место патријарха српског. Дотични је, очито љут због
чињенице да није изабран (иако га је, по његовој тврдњи, подржао
министар вера г. Богољуб Шијаковић - да ли и Влада Србије?), решио
да се обрачуна са епископима који нису поступили по његовој вољи,
него по вољи Божјој (јер, у молитви “Оче наш” тражимо да се врши
воља Божја, а не човекова.)

2. У писму се виде најближи истомишљеници епископа Григориаја
(епископи Максим, Фотије, Игњатије и Иринеј Буловић)

3. Владика григорије епископе који су стали у одбрану УСТАНОВЕ
патријарха и саме личности патријарха Павла, желећи да га Бог позове
Себи кад буде час, а не да га људи уклањају, оптужује за ЗЛЕ
НАМЕРЕ, а не види црквеноградилачку вредност њиховог чина, који
цео српски народ учи Богом благословеном поштовању према старим
родитељима. Јер, каже Исус, син Сирахов (кога је преводио
митрополит Амфилохије): “Сине, помози оцу своме у његовој
старости и не жалости га у животу његову. Ако дух његов ослаби,
опрости му, и немој га презрети у пуноћи твоје снаге” (Прем Исуса,
сина Сирахова, 3, 2-16).

4. То, што се народ сврстао уз онда још увек болесног патријарха
Павла и његове бранитеље, није последица медијске манипулације,
него искрене љубави према патријарху Павлу и жеља да буде на трону
Светог Саве док га Бог не позове.
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5. Владикино скривање иза младих људи у Цркву и њихових жеља
је лицемерје - највећи број младих је сигурно желео да патријарх
Павле остане ту где јесте, и желе да им Црква буде училиште
мудрости, а не скојевска организација, у којој ће младост бити
револуционарна предност у рушењу “старог поретка”.

6. Владика Григорије оптужује себи непослушне епископе за
верност светосављу, тврдећи да је то само њихов параван иза кога се
крију они као сарадници УДБЕ и БИА. На част му таква мисао, пуна
хришћанске смерности! Да он није сарадник моћнијих од БИА, која је
одавно пропала? Да се назив те моћније службе не римује са БИА?

7. Владика Григорије мисли да његовог саборца, епископа
Игњатија, неко оптужује да је “јеретик” само зато што он тражи да
будемо “Црква”. Не, епископ Игњатије, са својим учењем, нашао се на
суду Цркве зато што му је догматско учење супротно Светом предању.

8. Владике Фотије и Герасим су позивале на “лустрацију у Цркви”
(главни заговорници квази - лустрације у Србији су великани попут
Весне Пешић и Чеде Јовановића) не зато што су желели саборност,
него што им се одлуке СА Сабора СПЦ, пре свега о богослужењу, не
свиђају, па се надају да ће “лустрацијом” постати већина.

9. У СПЦ постоје нагомилани проблеми, али они нису ту били због
патријарха Павла који је лежао на ВМА, него због Григоријеве (и њему
сличних) самовоље, која не поштује одлуке СА Сабора СПЦ.

Ево примора немоћи СА Сабора СПЦ да се избори са нагомиланим
проблемима:

- Непоштовање одлуке СА Сабора СПЦ о служењу Свете
Литургије у низу епархије (од захумско - херцеговачке до бачке и од
горњокарловачке до шумадијске и жичке);

- избацивање догматике Светог Јустина Ћелијског са Богословског
факултета СПЦ и увођење сумњиве догматике епископа Игњатија
Мидића, чији многи следбеници верују да је душа смртна, и тиме
постају мртводушници (о којима пише у Законоправилу Светога
Саве);

- потпуно упропашћавање предмета веронауке у Србији
захваљујући наметању лоших веронаучних уџбеника Игњатија
Мидића;
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- јавни и тајни преговори о уједињењу с римокатолицима и преда-
вању српске дијаспоре Цариградској патријаршији, чији су челници
епископ бачки Иринеј Буловић и епископ браничевски Игњатије
Мидић;

- разарање крхког мира у епархији аустралијско - новозеландској од
стране епископа Иринеја Добријевића, члана српског црквеног “тима”
у Америци 2005, чији је “капитен” био епископ Григорије;

- прогони свештенства, монаштва и хришћана верних одлукама СА
Сабора СПЦ о богослужењу;

- слање полиције да чува цркве у Епархији жичкој у којима се
богослужење обавља СУПРОТНО ОДЛУКАМА СА САБОРА СПЦ,
дакле НЕЗАКОНИТО;

-приморавање православних Срба да се причешћују на свакој
Литургији без поста и исповести;

- уклањање иконостаса и традиционалних украса из храмова у
епархијама које не поштују саборске одлуке о богослужењу;

- претварање Богословског факултета СПЦ у огледни полигон
новотарења и антипредањске квази - теологије:

- покушај да се богословије СПЦ са буџета Цркве пребаце на буџет
државе, и да се тако препусте лаганом, али сигурном изумирању...

Ове, и многе друге, проблеме владика Григорије није помињао него
се блатом баца на оне које не подноси јер га нису подржали у жељи да
се домогне беле пане.

10. Епископ Григорије је, кад није прошао предлог министра вера
г. Шијаковића да се бира млад и енергичан патријарх (попут 42-
годишњег епископа захумско - херцеговачког) оптужио Цркву за
“конзервативизам и изолационизам”. Исто то чини и Хелсиншки
одбор за људска права. Можда Григорије није требало да се узда у г.
Шијаковића, него у много утицајнију Соњу Бисерко, с обзиром да се
и он и она одлучно залажу за одвођење у Хаг свих оптужених, као и
да тврде да “тајне службе” претходног режима и даље владају
Србијом, па и Српском Црквом! Зато кир Григорије и прети
“отварањем својих уста”, чијем је власнику очито доступан наводни
компромитујући материјал о нашим епископима који не гласају како
се њему свиђа. Одакле га добија, да нам је знати? Шапнула му птичица
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из Вашингтона?
11. Лицемерна је била реченица епископа Григорија да он нема

намеру да “својевољно” напушта захумско - херцеговачку епархију.
да су га изабрали за патријарха, он би се од Требиња “с болом”
опростио, и похитао у мили му Београд где живе углавном његови
омиљени спортисти, глумци и певачи (наравно, “по потреби службе”).
Уосталом, ко да му верује? Његов учитељ Атанасије Јевтић, је
својевољно отишао у пензију 1999, па је после преузео епископовање
Жичком епархијом, а ево га сад и на Косову.

Непослушност епископа Григорија СА Сабору СПЦ
СА Сабор СПЦ је, од 1968. до 2008. године, донео ШЕСТ ОДЛУКА

о служењу Свете Литургије, где се тражи да се Света Литургија служи
онако како се у Српској Цркви служила вековима. Међу кључним
рушиоцима ове одлуке, који непрестано изигравају саборске одлуке,
налази се и епископ Григорије, који је у читавој епархији наметнуо
НЕЗАКОНИТО служење, пуно самовољних новотарија. Очито је да
владика Григорије то ради под снажним утицајем свог учитеља
бившег епископа Атанасија, који непрестано пише и говори против
саборских одлука, тумачећи их по своме и вређајући све оне који имају
другачије ставове.

Владика Григорије је зато устао против сабора - јер, од јесени 2006.
до пролећа 2008. СА Сабор СПЦ је ТРИ ПУТА позивао све своје
чланове да служе по Светом Предању, што нашем реформатору, очито,
смета.

У оквиру ове својеврсне антицрквене кампање епископ игњатије је
у “Блицу” од 12. децембра 2008. рекао да проблем литургијске
реформе није никакав проблем, него да треба да се реши проблем
епископског управљања епархијом. Циљ Игњатија и њему сличних је
да владика буде ИЗНАД архијерејског сабора, чиме би се у
Православну Цркву увео МИКРОПАПИЗАМ- сваки епископ би био
папа у својој епархији. Очито је да је писмо владике Григорија било
“набацивање лопте” кључним реформаторским играчима какав је
епископ Игњатије, да би се у СПЦ срушио принцип САБОРНОСТИ.
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Мишљење каноничара др Миодрага Петровића
Наш угледни каноничар др Миодраг Петровић, највећи познавалац

Законоправила Светога Саве код нас и у свету је изразио своје
мишљење о писму епископа Григорија:

„Опширно писмо епископа захумскохерцеговачког Григорија,
недавно упућено свим епископима Српске православне цркве,
документ је јавног карактера. Као такво, писмо не може бити имуно
на јавно коментарисање. Узалуд његов аутор, дакле, накнадно у писму
Бр. 174 -12 - 08 од 9. децембра 2008. главном и одговорном уреднику
„Вечерњих новости”, истиче да оно „није било намијењено јавности,
већ искључиво архијерејима Српске православне цркве”; да је
„интерног, а у једну руку и личног карактера”.

Добро је то што је „јавност” упозната са поступцима и неодме-
реним речима епископа Григорија, јер та јавност није изван Цркве и
зна да ову не чине само епископи него и народ. Одступио је од свето-
отачке праксе братољубивог обраћања сабраћи архијерејима.
Умишљено себе види у улози спасиоца Српске Цркве. Не зазире од
старијих, умнијих и од њега способнијих архијереја, свесних да Црква
није од јуче и да њена вековна мисија не може бити преиначена
избором новог патријарха.

Опште је мишљење, међутим, да писмо није срочио Григорије него
Атанасије који очајнички настоји да за патријарха дође његов човек,
помоћу кога би се из „оставке” још више активирао и у Цркви харао.

Нездраво је то што еп. Григорије брине „да Београд добије свог
епископа”, уместо да брине је ли и последњу душу у својој епархији
придобио за Царство небеско. Одраз слабости је то што упорно кривце
за стање у Цркве тражи у неким „тајним службама” и у сабраћи
архијерејима који, сасвим оправдано, о тој богочовечанској установи
не мисле као он. Најпре у себи, дакле, треба да тражи кривца.

На трон захумскохерцеговачких епископа Григорије је дошао на
инсистирање дотадашњег трисепископа Атанасија Јевтића, сада
бившег епископа, који је због болести неканонски поднео „оставку”.
„Оставком” је обмануо и себе и Сабор српских архијереја, јер је
касније, из похлепе, прихватио да управља Жичком епархијом иако је
ова имала свог живог женика, еп. Стефана. Атанасије је и данас
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неканонски у тесној свези са том невестом – Жичком епархијом.
За живота епархијског епископа, дакле, не поставља се други

епископ, а Григорије је постављен за живота Атанасија Јевтића, и то
по жељи овога што је недопустиво. На шта би се свела Црква ако би
се прихватила та дрскост – да сваки епископ по сопственој жељи
одређује себи наследника?! Тек кад се упокоји епископ, „Сабор оних
који имају власт достојног да постави”, каже се у 23. правилу
Антиохијског сабора. Код Светога Саве тумачење наведеног правила
гласи: „Није допуштено епископу који умире да на скончању свом
уместо себе постави другог епископа, него по смрти његовој Сабор
епископа целе области, по вољи митрополитовој да постави
достојног” (М. Петровић, Законоправило Светога Саве на српско-
словенском и српском језику, манастир Жича 2004, стр. 242).

Пропуст је направљен што после обмањујуће „оставке” Атанасија
Јевтића није образован суд, састављен од 12 епископа, да констатује
његову духовну смрт. Тек после тога би се захумскохерцеговачка
епархија прогласила удовом, што значи стекли би се услови да Сабор
епископа, а не бивши епископ Атанасије, одређује ко ће му бити
наследник.

Григорије је, дакле, неканонски наследио Атанасија. Али он од
њега није наследио само епископски трон, него недоличан речник и
недопустиву навику да се пропиње изнад Цркве. Према томе, његов
епископски почетак није добар, а чему почетак није добар – по речима
Св. Јована Златоустог- за одбацивање је и све остало.

Из себе је еп. Григорије Атанасијевим устима изнео оно чиме је и
испуњен, што се закључује из питања која упућује сабраћи архи-
јерејима: „...Хоћете ли да стварно отворим уста до краја и у речима
развежем чворове о чијем постојању сви деценијама знамо?!” Зашто
је, дакле, деценијама ћутао, а проговорио кад га је обузео гнев што
Патријарх Павле доживотно и канонски остаје поглавар Српске
православне цркве? Отуда и толики жал за пропалом „визијом”
министра вера Богољуба Шијаковића, који је „предложио да тај који
ће да буде први има виталност и енергију, да буде млађи човек који ће
имати снаге да се са поменутим (тешкоћама) носи ...” Не схвата да у
Цркви не одлучују министри него само Сабор епископа. А уздајући се
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у министра, Григорије на себе навлачи осуду извргнућа и одлучења,
јер 30. правило Апостолско код Светога Саве гласи: „Епископ који
помоћу властеле буде постављен, да се извргне и одлучи” (М.
Петровић, Законоправило, стр. 129 ). А у тумачењу 3. правила Седмог
васељенског сабора између осталог пише: „Буде ли ко помоћу мирске
властеле изабран и преко њих прими неку Цркву, то јест по њиховој
вољи буде постављен за епископа, такво постављење не само да је
неважеће, већ и извргнуће и одлучење навлачи на онога који је на такав
начин добио јерејство” (Исто, стр. 477). За осуду је, дакле, мешање
министра вера у питање смене или избора поглавара Цркве. А о том
његовом мешању сазнајемо управо из Григоријевог писма.”

Оставка патријарха Павла
Из писма владике Григорија и каснијих изјава датих штампи

(“Блиц”, 19. децембар 2008), види се да је група епископа која сада
влада Синодом, поред немоћног патријарха Иринеја, тражила да се
оболели патријарх Павле повуче с трона. Међу њима је најупорнији
био митрополит Амфилохије, а најгласнији епископ Атанасије
(Јевтић). Када је митрополит Амфилохије од епископа Григорија
тражио да се више не брука у јавности (поводом Григоријевог писма),
то јест да не открива намере новотараца, владика Григорије је рекао (у
поменутом “Блицу”“): “Митрополит ме оптужује, а он је тражио од
патријарха да се повуче”. У “Гласу јавности” је објављен део писма
владике Григорија у коме он објашњава да се није појавио у
“Полиграфу” на Б92 зато што му се митрополит јавио и забранио да
то учини (“Глас јавности”, 20. децембар 2009.): “Питао сам како могу
да ме конфонтирају с патријархом, и то они који су од њега
тражили да потпише молбу о повлачењу, а кад су је добили, онда
су је одбили”.

Било како било, тих дана се у “Политици” (6. новембар 2008.),
појавио текст др Миодрага Петровића, под насловом “”Оставка” и
избор патријарха”:

„Болест није огрешење или кривица. На архијереје се не може
гледати као на министре или директоре.

Болест патријарха Павла, поглавара Српске православне цркве,
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повод је за многа јавно изражена опречна мишљења о томе да ли за
његова живота треба бирати новог патријарха.

Сва та опречна мишљења, било да их износе црквени велико-
достојници било „верски аналитичари”, своде се углавном на
произвољности и домишљања. Далеко су од било каквог канонског
упоришта. Она нам откривају недовољно познавање природе Цркве и
њеног устројства, али и неку дубљу позадину: Ко, у ком тренутку и из
којих побуда покреће питање избора новог патријарха, а патријарх још
жив. Откривају нам и дубљу позадину укрштања интереса појединих
архијереја, али и оних интереса који се односе на дневну политику и
међуцрквене односе на релацијама: Рим – Цариград – уједињена
Европа. У свему томе најмање разумевања могу да имам за неканонске
изјаве појединих архијереја у Српској цркви, јер су оне, зато што
потичу изнутра, и најштетније.

Уведена нецрквена пракса да се за живота претходног патријарха
Германа бира други за црквеног поглавара изродила је многе горке
плодове, од којих је и овај, као највећи – да се то претвори у обичај. А
таквом обичају после нема краја. Прошириће се и на оболеле или
тенденциозно проглашене оболелим архијереје, што води у срозавање
канонског црквеног устројства. Зато се не сме заборавити важно
канонско начело по којем „ништа од онога што противу реда бива, не
сме бити на уштрб установљеноме по правилима” (Прво-другог
сабора у Цариграду 861. године, правило 7). У складу са тим, веома
важним, канонским начелом, код Светога Саве у „Законоправилу” на
крају 17. правила истога сабора изричито се наглашава да „оно што
ретко бива није црквени закон” (М. Петровић, „Законоправило Светога
Саве на српскословенском и српском језику”, 1. страна 497, манастир
Жича 2004. године).

Ниједна од помесних православних цркава, које су прибегавале
сличној пракси, није остала поштеђена дубоких потреса. Ниједним
каноном црквени оци нису тако нешто омогућили. Болест не може
бити разлог за „развод” епископа од „невесте”, тј. епархије. Таквоме
се братољубиво, у духу црквености, додељује испомоћ суседног
архијереја, чиме се не омогућава било какво додатно наношење бола
оболеломе.
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Ако би се кандидату за епископа или патријарха унапред предочило
да рачуна, уколико се разболи, да може бити смењен, питање је да ли
би пристао на избор, јер тако нешто би представљало покушај
ограничавања дејства Духа Светога и његове благодати која је јача и
далеко од сваке људске комбинаторике.

Канонско је начело и црквена пракса да оболелог патријарха
замењује најстарији по хиротонији или рукоположењу митрополит.
Такав је у улози „бљуститеља”, а не патријарха, што значи да је
хранитељ или чувар патријарашких права док је спречен да их
спроводи.

Да би се избегло било какво властољубље, или гордост, или раздор,
„бљуститељи” остају до годину дана и искључују се из избора за трон
који су чували. По истеку једне године ту дужност преузима следећи
најстарији по хиротонији. На тај начин пут до избора новог епископа,
односно патријарха, ничим није оптерећен. То је само један од
показатеља колико се Црква као превасходно божанска установа
разликује од административног управљања у држави.

На патријарха Павла одавно се врше притисци да поднесе
„оставку”, али оставке на дарове Духа Светога су незамисливе. Био
сам му саговорник 2006. године, око божићних празника. Тада ми је
рекао како траже његову „оставку”, због чега не може а да не
размишља о томе. „Зар ви, Ваша светости, смете о томе да раз-
мишљате?”, рекао сам. Оштрим тоном ми је подвикнуо: „Нећете ви
мене у овим годинама да учите”. Истом висином гласа узвратио сам:
„Нисте Ви изнад Цркве; позвани сте да јој доживотно служите!”.
Разговору је присуствовао један свештеник.

Сада, када је патријарх Павле најнемоћнији, умножили су се они
којима се жури и нестрпљиво траже његову „оставку”. Је ли та његова
немоћ и једини разлог што ови тог дојучерашњег „свеца” толико
нехришћански омаловажавају?! Да ли је ико међу римокатолицима
помислио да оболелом папи Јовану Павлу Другом за живота бира
наследника? Наравно да није, јер су свесни каквом би урушавању то
водило.

Неупућени своје захтеве или образложења за подношење па-
тријархове „оставке” покушавају да пореде са повлачењем Светог
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Саве са трона Српске православне цркве. Испољена кратковидост или
заслепљеност амбициозних кандидата да се што пре нађу на том трону
више говори о нестрпљењу које их обузима, јер се чин повлачења
Светог Саве ни по чему не може равнати са овим што данас имамо.

Свети Сава се повукао са трона не због болести него ради виших
црквених потреба и духовних побуда. Охридска архиепископија није
се мирила са оснивањем самосталне Српске цркве, јер је раније имала
јурисдикцију над Србијом. Архиепископ Сава увиђа потребу да код
поглавара источних помесних православних цркава додатно
учвршћује аутокефалност српске цркве; да по Светој земљи подиже и
укрепљује светилишта српских обележја; да стигне до Синајске горе
и да у манастиру Свете Катарине проведе цео Васкршњи пост, када је
поменик упокојених убележио своје родитеље и брата Стефана
Првовенчаног, краља српског. Унапред је знао да му за такву мисију
треба дуго времена. Могао је да помишља и на опасности које у једном
тако далеком, дуготрајном и напорном путовању могу да искрсну. Зато
је нашао за целисходно да трон црквеног поглавара у Србији не буде
изложен неизвесностима. Ово тим пре што по канонима трон може
остати упражњен до три месеца, јер се стадо не оставља без пастира.
Тај рок од три месеца продужава се само у ненормалним политичким
околностима које онемогућавају избор и устоличење новоизабраног
архијереја. Судећи по израженој видовитости Светог Саве, који увек
иде бар корак испред догађаја, он ни у последњем овоземаљском чину
– чину упокојења није оставио у неизвесности трон поглавара Српске
цркве. За све време одсуствовања, тј. од повлачења са трона па до
упокојења, он је у активној улози првог архиепископа српског, али ван
Србије. А од упокојења, својим светитељством и спасоносном науком,
остаје у свести свих, како у Србији, тако и далеко ван њених граница,
као залог саборности и љубави при управљању српском црквом.

Добро и корисно би било по Српску православну цркву да се њени
архијереји не исцрпљују природом повлачења оболелог патријарха
Павла како би на његово место изабрали другог него да га оставе да се
у вечност пресели онако како доликује, тј. као актуелни, а не као бивши
патријарх. Болест није огрешење или кривица. На архијереје се не
може гледати као на министре или директоре.”
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Ружење народа
У интервјуу који је дао “Статусу” владика Григорије каже: “Не

треба Цркву сводити на Григорија, на Амфилохија, нити на Филарета,
нити на Атанасија или Пахомија. Црква смо сви и Црква је овај народ.
И сви смо одговорни. Јако је битно да се успостави здрава
комуникација између народа и Цркве, да вјерници вјерују својим
свештеницима, да сви буду у контакту са својом парохијом,
свештеници и епископи и обрнуто. Потребнан је перманентан лични
однос живих људи у живој Цркви Бога живог.”

Али, владика Григорије је, у свом писму епископима СПЦ, рекао да
не постоји већина верника која се радовала одлуци СА Сабора о
патријарху (“Већина ког народа?” питао се он.) Он је направио
поређење између две категорије народа - “литургијски активних,
свежих и одговорних људи, којих је сваки дан чудом Божјим све
више”, на једној страни, док на другој страни стоје “изанђали,
потрошени, тужни људи изгубљене вере”, који своје недостатке
“надокнађују фанатизмом, слепилом и дивљењем себи”. Међу
фанатике је уврстио нашег најугледнијег каноничара и стручњака за
“Законоправило” Светога Саве и старог, у комунистичком режиму,
због вере намученог, проте, доктора теологије и философије, за кога
користи бељшевички термин “недоучени поп” (за разлику од њега
преученог и премудрог, који себе пореди са Александром
македонским, Аристотелом, Његошем, о чему је причао на РТС-у 11.
децембра 2008.)

Одакле такав прези према народу који је с радошћу поздравио
одлуку о доживотном патријарховању Његове Светости Павла? (Та
радост је проистицала, између осталог, и из чињенице да Црква, за
разлику од нашег “прогресивног” доба, не презире старце, него им
указује поштовање.)

Млад и перспективан
Владика Григорије је, у свом писму епископима СПЦ, истакао себе

као младог и васпитаног, а касније је помињао “младе и успешне”,
попут Александра Македонског, председника Русије Димитрија
Медведева. И Христос,је по њему, био млад. Тако се захумско -
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херцеговачки владика поистоветио са Христом, што је очито
последица усвајања тезе његовог учитеља Игњатија Мидића да се
епископ са Христом толико поистовећује да је не само на месту
Христовом у литургији, него и ван ње, па може да у свом архијерејском
деловању себе да ставља изнад Сабора епископа. Седећи “на месту
Христовом”, владика Григорије види да Српска црква “врло слабо
функционише”, и прича о лицемерју кад нико ником у Цркви не сме
ништа да каже у лици. Његова прича је управо пример лицемерја - јер,
кад су верници Епархије жичке тражили разговор са својим епископом
и свештенством, са молбом да се, у служењу Литургије, држе одлука
СА Сабора СПЦ, они су били ружени, понижавани и клеветани, њима
је прећено и на њих су слали полицију. Исто се, у Смедереву, десило
са верницима који су тражили да се, бар у једној цркви, у насељу
Јасенак, служи ЗАКОНИТА служба, у складу са саборским одлукама.
Њих су оптуживали да су “ФАШИСТИ”(!) Дакле, прича епископа
захумско - херцеговачког Григорија је пропаганда. За њега је Црква
само он, ЕПИСКОП. Свештенство и народ су ту само да се покоравају
и да материјално обезбеђују његов живот у конаку са пет звездица, у
шта се манастир Тврдош претворио од скромне монашке насеобине.
Док Херцеговци живе у беди, њихов млађани архијереј има
најсавременији возни парк и живи као део џет - сета. Ужива у спорту,
пика фудбал, дружи се са “фацама”, зове Горана Бреговића, старог
Титовог рокера да му поводом Преображења 2008, требињске славе,
држи концерте на градском тргу. Што би млади рекли, владика
Григорије “кулира”. И не само да “кулира”, он свима чита лекције. Као
млад и перспективан, он је пошто је објавио своје писмо, постао
омиљени јунак на Б92, и дао повода Мирку Ђорђевићу да каже како
је СПЦ пуна “удбаша у мантији”! Свака част! Права “ногометна”
мајсторица!

Пошто је владика Григорије, по свом мишљењу, најбољи и
најперспективнији, он је изружио православни Београд, говорећи о
“нула, нула”, не зна ни он колико посто верника, за разлику од
Требиња, где у градску литију излази 99% становништва, показујући
шта значи кад је владика на епархији млад и перспективан.
Истовремено, он заборавља да је Христос, обичним оком гледано, био
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губитник: у јерусалимском храму, на Сретење, дочекало га је само
ДВОЈЕ ЉУДИ (Свети Симеон и Ана), а под крстом, кад су Га
распињали - био је само ЈЕДАН апостол (остали су се уплашили).
Уосталом, КОЛИЧИНСКО мерење хришћанских феномена сам
владика Григорије је изружио у писму архијерејима.

Дакле, владика Григорије је покренуо питања чије би решавање
управо њега могло да се косне, с обзиром на каноничност његовог
статуса, а нарочито с обзиром на чињеницу да има улогу бабе у
“Горском вијенцу”, која је, на захтев скадарског везира, дошла да
завади Црногорце, “казујући вјештице” и измишљајући непостојеће
кривце, све док је није разоткрио владика Данило. Ако Григорије има
улогу бабе, онда је сасвим јасно ко игра улогу везира - бивши епископ
Атанасије, који мути воду и ствара злу крв у више епархија СПЦ.

Владика Григорије и владика Игњатије Мидић
Један од учитеља владике Григорија свакако је и епископ

браничевски Игњатије (Мидић), који већ одавно ради против интереса
српског духовног идентитета. Још 1994. године, он је, са епископом
бачким Иринејем, потписао документ којим се Српској православној
цркви одузима право јурисдикције над дијаспором и предаје Цари-
градској патријаршији (сетимо се, Цариградски патријарх Вартоломеј
први је престао да литургијски помиње патријарха Павла, и то пре
новембарског СА Сабора СПЦ - он је самовољно “усвојио” његову
“оставку”, очито обавештен о њој од појединаца из врха СПЦ).
Епископ Игњатије, као професор Богословског факултета СПЦ,
предаје догматику на начин који је такав да је његово богословље
стављено под истрагу СА Сабора СПЦ због своје неправославности.
Он је, истовремено, и један од учесника Православно - римокатоличке
теолошке комисије која је у Равени 2007. године усвојила сумњиви
документ о папском примату. Руска православна црква одбила је овај
документ са индигнацијом, а у Србији је он изазвао оштре реакције
интелектуалне јавности. Епископ Игњатије је далеко од очију верног
народа, равенски скуп наставио на територији своје Епархије, заједно
са епископом бачким.

Такође, владика Игњатије је познат по својим литургијским
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реформама, потпуно туђим бићу Православне Цркве. У многим новим
храмовима његове епархије укидају се иконостаси и смањује број
икона. Он приморава свештенике са народ причешћују на свакој
Литургији, без припреме постом и исповешћу, што је пракса уведенау
Римокатоличкој цркви после Другог ватиканског концила.

Дакле, кад је владика Григорије бранио свог учитеља Игњатија, а
нападао косовског исповедника и борца, епископа Артемија, он то није
чинио у име неке објективне правде, него у име победе реформа-
торства у Српској православној цркви.

Својим нападом на владику Артемија, владика Григорије је показао
кажњиви ниво домаћег васпитања и висок ниво повређене сујете, на
чијим крилима је маштао о себи као будућем првојерарху СПЦ.

Укључивши се у сурову хајку против владике Артемија, добио је
прилику да му се за све освети.

Григоријева најава обрачуна
Владика Григорије је најавио с киме ће се он и његова дружна

обрачунати кад узму власт:
1. Епископ Пахомије ће бити на удару због свог “скандала с

педофилијом”;
2. Епископ Артемије, који 17 година (!) ствара раскол у Цркви (то

се сад десило!)
3. Епископ Никанор, који је ударио на Григоријевог учитеља,

Игњатија браничевског;
4. Епископ Филарет због “штрајка глађу” (иако је била реч о посту

без узимања хране).
5. Срби у Америци који су некад били у “Дионисијевом расколу”.
Биће обрачуна и око веронауке и изградње храма Светог Саве (то

се већ делимично десило, уклањањем свештеника Луке Новаковића са
старешинством над храмом. Новаковић је важио као “експонент”
владике Василија Качавенде.)

Дакле, владика Артемије је био један од људи са Григоријеве “црне
листе”, и “одстреељен” је, сасвим по сценарију фамозног писма
епископа Григорија.
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О НОВОМ СРПСКОМ ПАТРИЈАРХУ

Патријарх српски Иринеј се, у најновијим околностима око владике
Артемија, показао као уплашен и немоћан човек, који је дозволио да
га клика старог Синода, без икаквог легитимитета, окружи, збуни и
преузме му кормило Српске Цркве из руку. Он није смео да дозволи
такве потресе у Цркви. Било је довољно да каже митрополиту
Амфилохију: “Брате и саслужитељу, твоје чланство у Синоду је
истекло одавно. Синодом си председавао као местобљуститељ
патријаршијског трона. Лепо се врати у своју епархију, а ми ћемо на
Сабору изабрати нови Синод”. међутим, патријарх се понизно
поклонио насилницима, и тиме показао да је или немоћан или уцењен.
Његов углед у народу је тешко пољуљан, и он ће успети да га поврати
само ако на Сабору успостави канонско функционисање Цркве.
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Клика на делу
У прилогу достављамо записник са друге седнице Комисије за

промену Устава СПЦ (25. децембар 2002.), из које се види ко влада
СПЦ и шта хоће. Види се да Амфилохије, Атанасије, Иринеј и
Игњатије “пуном Црквом” сматрају поједине епископије, да дијаспору
желе да предају Цариграду, да Атанасије каже да га не обавезује
Пословник рада СА Сабора СПЦ. Најважније су речи Атанасија
јевтића, који се позива на Игњатија Мидића и каже да Синод не може
да одлучује о пословима у његовој епархији: “Ја одлучујем, и цео
Сабор да ми докаже!”

То, наравно, није важило за владику Артемија.

„ЗАПИСНИК

са друге седнице Комисије за промену Устава СПЦ,
одржане 25. децембра 2002. године,

на Богословском факултету у Београду

Митр. Амфилохије: Ваша Преосвештенства, оци, колеге профе-
сори, господо студенти, хвала вам што сте се одазвали на овај позив да
поразговарамо о проблематици савременог црквеног законодавства.
Као што је познато, Архиерејски сабор је прије неку годину донио
одлуку да се изврши реформа Устава СПЦ. На чело комисије био је
изабран блаженопочивши еп. шумадијски Г. Сава који је у међувре-
мену припремио и једну комисију за рад на Црквеном уставу. Чланови
те комисије били су: протођакон Станимир Спасовић - проф.
Богословског факултета у Либертвилу, проф. Ђорђевић - проф.
Црквеног права у Богословији у Крагујевцу, о. Зоран Крстић - сада
ректор Богословије у Крагујевцу и доцент на катедри за Канонско
право на Богословском факултету у Београду. Не знам да ли је још
неко био у тој комисији. У међувремену еп. Сава се упокојио.

Распитивао сам се да ли је нешто урађено, међутим, колико сам

127



сазнао, само је проф. Спасовић ставио неке своје примједбе јер је еп.
Сава имао констатацију да ту не би требало нешто да се мјења
суштински већ да, просто, свако стави своје примједбе на постојећи
текст Устава наше Цркве и да се онда то однесе на потврду нашем
Аријерејском сабору.

Након упокојења еп. Саве, Свети архијерејски сабор је задужио
мене да водим ту комисију и ово је други састанак овакве врсте. Први,
који је био љетос у Патријаршији, био је само консултативног
карактера са неколицином предвиђених чланова комисије.

У међувремену разговарали смо овдје на Факултету, на Наставно -
научном вјећу, и предлог је био да се састанемо овдје и да позовемо вас
који сте управо присутни. Позвани су још и проф. Шијаковић и др
Крстић. Њему се јуче разболило дијете тако да због тога није дошао.

Ја бих одмах на почетку хтио да истакнем оно што нам је познато.
Устав који ми сада имамо одобрен је од Архијерејског сабора 1931.
године. На њему се почело радити одмах послије уједињења Краље-
вине СХС, односно васпостављања јединства Пећке патријаршије 20.-
тих година прошлог вијека. Његова израда трајала је десетак година.
Устав је прилагођен новим приликама 1947. године и то је овај
садашњи Устав СПЦ.

Од 1947. до данашњих дана вршене су одређене допуне Устава. Те
измјене и допуне нису штампане у самом тексту Устава, већ у посебној
књижици. Разлог за то било је нерешено питање Цркве у Македонији.
У овом Уставу се воде три епархије садашње Охридске архиеп-
ископије, аутономне -онако како су признате од нашег Сабора. Оне су
унијете у овај Устав и да се то не би мјењало Устав је штампан без
измјена, а додаци су штампани посебно.

Овај Устав је настао, отприлике, на основу устројства Карловачке
мирополије како се она формирала од почетка XVIII вијека па све до
1918. године. Карловачка митрополија је била најорганизованија
јединица наше Цркве у то вријеме, тако да није случајно та органи-
зација примјењена, до одређеног степена, као основа за стварање
новог црквеног закона. Наравно, коришћен је и Устав Цркве Кнеже-
вине Србије, а коришћен је и Устав Црногорске митрополије из 1904.
године, који је писао, тврди се, наш познати канонолог Никодим
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Милаш. У његовим спсима гдје он наводи своја научна дјела не
помиње се и тај Устав. Било како било, ту су биле интервенције
тадашњег Црногорског књаза Николе I Петровића, тако да је он добио
форму прилагођену кнежевим захтјевима и потребама.

Поред тога, да поменем да су остале помјесне цркве створиле своје
уставе на основу канонског права по којима се мање - више управљају.
Да поменем само Атинску архиепископију, Московску патријаршију,
Бугарска црква такође има свој Устав који нисам имао у рукама,
Румунска има свој Устав...

Покојни митр. Варнава је скупио све постојеће Уставе помјесних
цркава са коментарима и превео их на грчки језик и било би добро да
то негдје саберемо јер ће нам сигурно бити од користи то искуство
других савремених Православних помјесних цркава.

Такође, у Америци Архиепископија васељенске патријаршије има
свој посебни статут - не зове га уставом, Антиохијска архиепископија
има свој статут, а исто тако и наше епархије у Америци и Канади од
1927. год. имају свој, како га оне називају, Устав. Он се временом
мјењао. Дошло је до оне несрећне подјеле 60. - тих год. прошлог вијека
па је и једна и друга страна писала свој, тако да кажем, Устав. Покојни
еп. Фирмилијан је написао предлот који је 80. - тих год. прошлог вијека
одобрен од нашег Сабора и који сада важи за наше епархије у
Америци и Канади. Тамо се не каже „епархије” него Устав СПЦ у
Америци и Канади. Када је дошло до обједињења, тзв. Слободна СПЦ
је имала свој Устав по којем се мање - више и до данас управља,
написане су Прелазне уредбе према којима на неки начин данас
функционишу наше епархије у Америци и Канади и предвиђено је да
се уради нови устав за њих. Тај Устав је урађен и одобрен од свих
епархија осим Црквено - народног сабора митрополије Новограча-
ничке који није прихватио неке од тих параграфа који се првенствено
тичу црквене имовине. Не сјећам се сад, мислим да је 27. члан довео
до отпора против тог Устава. У Новограчаничкој митрополији се
осјећају угроженим, нарочито једна група њих, тако да је на
Архијерејском сабору ово питање постављено у контексту ове
реформе Црквеног закона. Намјера је да се овај тзв. Устав усагласи са
промјенама у нашем општем Уставу.
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Наше епархије у Аустралији, нарочито ова Новограчаничке митро-
плије за Аустралију и Н. Зеланд, такође су имале своје званично -
незваничне статуте у време митрополита Иринеја. Епископ Никанор
покушава да направи заједнички статут за обје епархије и на Сабору
нам је извјестио да је то, по њему, свршена ствар али по вијести које
долазе отуда нису баш толико оптимистичне јер постоји отпор у неким
Црквеним одборима епархије Новограчаничке и то под утицајем
сличних група из Америке које одбијају да прихвате овај статут. Ту се
негдје налазимо, Устав за Америку и Канаду, статут за те епархије у
Аустралији, наш Устав овдје који има велики број допуна и
амандмана. Нове прилике и услови у којима живи наша Црква и, по
мом схватању, једна насушна потреба да се изврши не само промјена
појединих чланова нашег Устава већ да се изврши једна дубља анализа
Устава као таквог и његове сагасности а канонским Предањем.
Предање Цркве, сагласно са Законоправилом Св. Саве, јер је познато
да је Св. Сава, поред С.в. Писма и Литургије, прво превео на српски
и предао епископима и српском народу, управо Законоправило на
основу којег је организован живот Српске цркве кроз вијекове све до
новијвег времена када је ово Законоправило пало у сјенку.

Управо због појаве устава окаквих какви они данас јесу. Ја сам
имао прилику да недавно нађем Паштровски законик по коме су
Паштровићи управљали, а такав је сигурно и Грбаљски законик.
Запањујуће је што тај Законик није ништа друго него су извађени
поједини канони, нарочито они што се тичу имовинско правних
односа, питања брака, тих практичних питања црквеног и народног
живота. Они су буквално пренијети из Законоправила и проглашени
као Паштровски законик. Било би занимљиво упоредити и Законик
проте Матеје Ненадовића са Законоправилом (то је била Крмчија, није
он ништа посебно састављао - коментар еп. Атанасија.) Сигурно је да
је и Законик Св. Петра Цетињског на основу рукописа из Цетињског
манастира иако је он скраће и има само 33 члана. Из овога произилази
да је наше државно законодавство XVIII вијека било под утицајем
Законоправила Св. Саве и утицајем Законика цара Душана. То што би
заиста требало урадити јесте да размотримо наш Устав и његову
реформу у свјетлости Законоправила односно канона васељенских и
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помјесних Сабора који су до данас осјтали као основа свеукупног
канонског устројства и поретка наше Цркве.

Пре излагања еп. Игњатија митр. Амфилохије наводи учеснике
првог састанка: др Ненада Милошевића, др Зорана Крстића и др
Ненада Ђурђевића. Еп. Атанасије прелаже сазивање међународног
православног симпозијума на ову тему а др Владан Перишић га
обавјештава да постоје такве намјере.

Еп. Игнатије: Ваша Преосвештенства, драги оци и браћо, ја бих се
само на почетку осврнуо на садашњи Устав и његове еклисиолошке
поставке. Овај садашњи Устав из 1931. односно 1947. год. формиран
је на основу еклисиологије и канонског права која се развило после
појаве парохија у животу Цркве у Ш и IV веку. Карактеристика ове
еклисиологије и овог канонског права на основу којих је формиран
овај Устав јесте у томе што се службе и извори власти не темеље више
на литургији као што је то било до IV века већ, пре свега, на адми-
нистрацији. Будући да са појавом парохије свештеник возглављује
једну заједницу, односно почиње он да служи Евхаристију, епископ се
појављује као онај који више није служитељ, или није бар пре свега
служитељ литургије и своју власт црпи, не више из литургијске
заједнице већ из административне, задржавајући право рукоположења
које извире из литургије. Свакако, ово није једина основа нашег Устава,
она садржи и једну другу компоненту, а то је еклисиологија која се
темељи на Евхаристији, на оној еклисиологији Игњатија Богоносца
или бар на оној која је владала на Истоку у Хришћанској Цркви до III
односно IV века.

Које су предности ове еклисиогије коју смо управо навели? Ова
еклисиологија посматра Цркву као заједницу са једном одређеном и
непроменљивом структуром. Није Црква ни харизматично друштво
нити заједница вере и срца, како су је назвали протестанти, нити опет
скуп идеја, или промоција идеја како се она данас углавном схвата. Та
одређена и непроменљива структура Цркве извире из Царства Божјега,
оне визије Царства како је то Св. Писмо Старог и Новог Завета
пројавило. Месија, односно Христос на челу, око њега апостоли и
сабрани народ Божији са свом творевином. То је структура Царства
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Божијег која се пројављује кроз Откривење, пре свега, у литургијској
заједници, у догађају литургијског сабрања. Отуда су службе, односно
структура литургије, је била утемељена на Царству Божијем, а с друге
стране, литургија је била конкретно постојање Цркве њен израз,
односно њена видљива пројава, оно што је говорио Св. Игњатије
Богоносац када говори о Литургији да у ствари говори о Цркви. И
управо та литургијска структура, која је управо и била једина струтура
Цркве, утемељена на Царству Божијем је следећа: Епископ који који
је икона Христова, свештенство које окружује епископа иконизује
апостоле и народ Божији сабран на једно место. Из овакве структуре,
односно еклисиологије, произашле су и посебне власти, односно
службе у Цркви. Најпре епископ, будући да је икона Христова, јавља
се као глава једне помесне Цркве која у себи рекапитулира читаву
заједницу. Он је пројава Божија пред заједницом, дакле, пројављује
Бога пред заједницом, и у исто време пројављује заједницу пред Богом.
Отуда произилази и однос епископа међу епископима у оваквој
еклисилогији, а то је да су сви епископи у суштини једнаки међу
собомг јер је сваки икона Христова. С друге стране, епископска
служба, будући да је везана литургију, везана је и за постојање
свештеничке службе и ђаконске и лаичке, јер без постојања епископа
односно свештеника, односно ђакона и лаика и њиховог односа нема
ни постојања епископа. Епископ, будући да је он икона Христова и да
он возглавњује заједницу, јавља се и оним елементом, односно оном
службом која помесну Цркву доводи у везу са васељенском Црквом.
То најочигледније показује рукопожење које се и дан данас задржало
код нас, а то је да епископа рукополажу најмање двојица или тројица
епископа што показује да је у епископску службу самим рукопожењем
уткана та тзв. васељенскост. Он је тај који остварује заједницу са свим
помесним Црквама те на тај начин чини Цркву да она буде једна.

Из овог и оваквог виђења формирани су сабори како помесни, тако
и васељенски. Будући да су сви епископи у суштини исти, равни, да је
сваки икона Христова и да сваки возглављује једну конкретну зајеницу
која је возглављена у епископу једна, света, саборна и апостолска. У
оном тренутку када се нешто тиче читаве Цркве у смислу суштинских
одлука, тада епископ представља своју Цркву на сабору. Епископ не
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може бити изузет од сабора. На тим основама су формирани
васељенски односно помесни сабори. Формирање касније синода, а
што имамо у нашем Уставу, је нешто што не извире из литургијске
праксе и не извире из овакве еклисиологије већ извире из ове друге
еклисиологије формиране после појаве парохија и када епископ није
више директно везан за литургијску заједницу, односно, када његова
власт више не извире из литургијског сабрања и литургијске заједнице.

Још један моменат који је битно имати у виду при доношењу новог
Устава јесте решење службе или институције титуларних епископа.
Титуларни епискогпи произилазе из једне еклисиологије која није
својствена заједници првих векова и уопште тзв. Игњатијевске
односно источне еклисиологије већ је, у ствари, еклисиологија која се
развила на западу у каснијим вековима поготову после појаве парохија.
Појава титуларних епископа угрожава и ставља ван снаге епископску
службу. Уколико можемо имати епископа који може да буде у једном
тренутку и помоћник другом епископу, односно да неко други буде
изнад њега, тада, у ствари, сама та епископска служба се деградира.

Што се тиче односа сабора и епископа, по мом мишљењу, и о
томе треба водити рачуна у новом Уставу, а то је да сабор се не
може схватити као тело које је изнад епископа будући да је Сабор
тело који сачињавају епископи и да сабор не може ништа да
донесе, што се тиче једне епархије, најпре без присуства тог
епископа, а с друге стране сабор и други епископи не могу се
мешати у унутрашње послове једне епархије осим у стварима које
су суштински црквене, а то је литургијски поредак и уопште оно
што се тиче вере, а све ово друго је у директној надлежности
епископа.*

*(Ово није важно у случају владике Артемија. Патриотикус) И на
овоме плану епископ се јавља као служба која конституише Сабор и
Сабор се не може наћи изнад епископа како се то данас тумачи и у
смислу како то данас мало стоји у нашем Уставу да Синод у првој
инстанци суди епископу, а после тога Сабор.

То су неки од елемената који, по мом мишљењу, треба да буду узети
у обзир. Постоји још низ проблема које овај Устав треба да третира, а
то је аутокефалија и појава аутокефалије која се најпре заснивала,
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аутокефалија по себи значи да је једна помесна Црква организована
тако да може сама себи да бира свога Првога и као таква се темељи
најпре на 34. апостолском правилу где се каже да сваки народ треба да
има има између себе, односно, да епископи сваког народа изаберу
између себе првога и да без њега ништа не чине, с друге стране, он да
не чини. То апостолско правило не може се баш директно довести у
везу са аутокефалијом али може да послужи за одржање тога. И ми
смо се позивали на то правило кад смо добили аутокефалност.

Други елеменат који улази у објашњење аутокефалије јесте теорија
о пентархији која не би могла да буде прихваћена јер претендује на
власт у смислу да се пентархија враћа као ових пет патријаршија. То
су Римска, Цариградска, Антиохијска, Александријска и Јеруса-
лимска. Ова теорија, коју је својевремено и Фидас заступао, претендује
да од пентархије направи институцију власти изнад других помесних
цркава. Ово други не одобравају и мислим да су у праву јер пентархија
се тиче културних и више почасних титула које су због својих заслуга
имале ове наведене Патријаршије. У тумачењу аутокефалије посебно
треба обратити пажњу да се искључи свако тумачење у правцу
национализма јер то може да доведе до нарушања саме еклисиологије
јер се данас аутокефалија у већини случајева тумачи у нацио-
налистичком оквиру те тако Црква дође као средство за утемељење и
пројаву националних циљева, било које нације. Аутокефалија јесте
створена на основу пажње према култури једног народа али та култура
не сме да постане темељ на коме се гради црквеност.

Однос цркве и државе - до сада у Уставу постојао је само фи-
нансијски однос између Цркве и државе. То значи Устав је
претпостављао да држава регулише плаћање црквених службеника.
Мислим да и овај Устав треба да се темељи на томе, без обзира какво
ћемо државно уређење имати, јер Црква за државу може бити бар
културна институција од посебне важности што би тада изискивало да
држава финасира односно помаже у издржавању Црквених
службеника и Црквених тела. Устав треба да се суштински темељи на
еклисиологији а не на било ком државном уређењу без обзира колико
се оно некима свиђало, као на пример демократија.
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Еп. Атанасије: Рекао бих само неколико ствари. Као прво: Све
Уставе које је Митрополит навео треба набавити. Треба да их погле-
дамо и да их упоредимо. Ја имам оно што је митрополит Варнава
Китруски радио, али у Тврдошу, и не знам може ли се то тамо лако
пронаћи. Сигурно да треба да добавимо разне приручнике и стручне
радове.

Друго: овај садашњи Устав СПЦ, било први, било ревидиран,
језички је врло лош, испод општег нивоа српског народа и српског
језика, да не говорим о људима који добро знају шта је језик. Свети
Канони и Законоправило су, пре свега, лепо срочени текстови. Ја не
знам да ли је то тако правно, добро (чини ми се да правни текстови, и
судска акта код нас, уопште немају добар језик, изузев језика
Слободана Јовановића), али поредак Устава је врло испретуран. Ту
нема, чини ми се, ни неког сређеног логичког реда. Затим, као треће,
хоћемо ли битну, темељну, прераду Устава или једно умивање? Да је
остало на покојном Владици Сави и његовој комисији, мислим да би
то било само једно умивање као што је било 1947. умивање оног из
1931. Избачени су чланови и параграфи који се тичу државе, а у
суштини је све исто пренето. Почетак садашњег Устава је веома лош.
Нема ничега од овога о чему је владика Игњатије говорио, и на шта ћу
ја доћи - да видимо пре свега шта је Црква. Да ли је то једно тело или
- како је говорио блаженопочивши о. Јустин за Кривична правила СПЦ
из 1961. (која је радио покојни Висарион): „Кад читаш ово, чини ти се
да је то неки правилник за калфе”. (Та Кривична правила су тако
написана да је канонски поредак потпуно укинут, јер се само говори
о кривици свештеника и ђакона. У канонима је међутим увек равно:
епископ, свештеник, ђакон, лаик. То је овде потпуно избрисано, а
сећам се кад сам радио предлог решења раскола у Америци да су они
тада судили по овим Кривичним правилима, и натезали на Епископа
оно што тамо пише само за свештеника и ђакона).

Ако радимо темељну промену Устава, то не може бити готово до
овог Сабора. А ако урадимо темељну промену са једном здравом
Еклисиолгијом у основи као што је у светим канонима, макар свети
канони и не били систематични - хвала Богу и за то! - али где се види
основна реалност Цркве, стварност Цркве, Откривење Божје
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оваплоћено у Христу, односно сам Он јесте Откривење и Тајна, али не
тајна као „секретум”, него као Мистерија, као Догађај, као Прагматија
како вели Св. Иринеј, прагматија Христова као остварено дело
Божанске Икономије спасења и обожења. То нећемо завршити до маја,
а ако и завршимо онда ће тек настати проблем код оних људи који су
потпуно отуђенога духа, од Православне Еклисиологије, од
Тајне=Догађаја Цркве као Тела Христовог, код наших људи у
Дијаспори, и који ће тражити да ми правимо уставе сходно канадском,
америчком и не знам ком законодавству: али и то је опет нужно,тј.
урачунавање реалности света у којој Црква живи и дела. И у томе јесте
разлог настанка устава, што је нова појава новијег система правно-
канонског, за разлику од Византије где су закони и канони слагани
паралелно и где је изричито давана предност светим канонима над
државним законима. Свети Сава је то само превео и нешто проширио,
а нешто скратио у своме Законоправилу. Сада се опет сусрећемо са
реалношћу спољашњег света, са државама, са Европском Заједницом,
нпр.

Даље бих говорио о томе да ли ћемо у Уставу да истакнемо и
унесемо Еклисилогију, као што је говорио малопре еп. Игњатије, али
се бојим да ћемо ту тек имати проблема са садашњим Уставом. Само
два примера: кад отворите наш Устав стоји — Уређење СПЦ је
црквенојерархиско и црквеносамоуправно, двојство које не постоји у
традицији Цркве, те отуда имамо Парохију и Црквену општину, друга
је производ Кијевске Русије, односно Пољске, односно Аустроугарске.
Сећате се, нпр. да је у Паризу ЦО преотела цркву - храм од Владике и
од свештеника; исти тај проблем је имао и владика Георгије у Торонту,
седиште ЦО у Цириху.

Шта је та ЦО? Ми смо имали професора који је здушно бранио
идеју да су ЦО и Парохија две различите ствари. Међутим, у
Православној Цркви нема друге реалности осим осим Свете
Евхаристије - Литургије и на њој сабраног народа на путу ка Царству
Небеском. Штаје онда ЦО? То је једно бирократско, експлоататорско
тело које у рукама држи паре и власт, није, дакле, нешто што
проистиче из Свете Литургије. Ако радимо темељиту промену Устава
то ће на Западу код наше Дијаспоре изазвати прави лом и због тога су
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нам потребни наведени устави да видимо како су они то решили.*
*(Циљ је да владике држе све у својим рукама, а да се народ ништа не
пита. Патриотикус)

Ова наша генерација СПЦ заслужује да Устав изнутра протка
једним изворним самосазнањем Православне Цркве, њеним Светим
Предањем, нешто што је покушао да уради проф. Василије Фидас док
је у Грчкој био главни секретар у Министарству вера, а министар му
је био потпуно наклоњен.

Канонско Предање ПЦ је фрагментарно, нема система, не у смислу
да је хаотично, него оно не иде на то да собом замени и поклопи
стварност живота Цркве, Тајну=Догађај евхаристијског бића и
структуре Цркве. Предност увек има жива стварност и жива свест
Цркве - то што називамо Литургијско биће Цркве, када говоримо са
Латинима или Протестантима. Зато не можемо да мењамо литургијске
структуре Цркве, а то, као што је и у Светим Канонима засведочено,
значи да су сви Епископи равни, и нема никаквог примата који они
надограђују на овој другој линији - правној или самоуправној. Ове
непромењиве структуре Цркве извиру из Литургије, која је израз
живог бића Цркве, она формира живо биће Цркве као Тело Христово
и у исто време га изражава. Јер из Свете Евхаристије - Литургије
извиру све службе Цркве, дакле она непромењива структура Тела
Христовог које је Црква. Можемо ли то да унесемо у наш данашњи
Устав и да он издржи? Професор — канониста В. Фидас каже да су
канонски Зборници, а било их је више, покушавали да групишу на
једно место, тј. да саберу свете Каноне ради лакшег коришћења. То
треба да раде, вели он, и нови Устави - да потку и основу канонску
представе у данашњим околностима у једној конкретној савременој
средини тј. држави. Код њих у Грчкој је предност то што су Црква и
Држава још увек нераздвојне, и што је Грчка Црква призната и правно
утемељена у самом државном Уставу који се на грчком зове, Грци
немају црквени Устав него Уставну повељу. Држава има Устав, а
Црква ту , јер су оне повезане, па не могу бити два „Устава”. Овде се
јавља проблем реализације тог уговора и договора, јер Црква, поред
канона, мора да поштује и државне законе.

Ми овде немамо тај случај, и зато бисмо били слободнији у пројави
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правог канонског садржаја у нашем само црквеном Уставу. Наш
садашњи Устав се формално позива на каноне, али то је тако узгред
речено да се скоро и не види. Устав треба да отпочетка почиње
Црквом, са оним што је њено биће, да она сачињава Заједницу народа
Божијег окупљену у Христу Духом Светим у свештенопоретку који
влада у том телу. У Уставу је сада све заснованао на власти, али та
свештена власт (која је иначе каснији појам, од 5. века); а боље би
било да је речено свештенослужење =служење Богу у народу Божијем;
та, дакле јерархија=литургија извире из Богоданог поретка који
постоји у Цркви, а то је да Епископ служи Св. Евхаристију предстојећи
Богу окружен презвитерима које он рукополаже, а он пак бива
рукополаган од околних Епископа, да би и он после рукополагао са
другима Епископе, и из тога извире сав даљи поредак у организација
Епископоцентричне (=Христо-центричне) Цркве. Епископство и
Свештенство као конститутивна тајна Цркве и Литургија као њено
остварење и као пројава су основе из којих извире развој целе даље
црквене структуре.

Морамо се трудити да, поред тога што можемо да направимо добар
теолошки, еклисиолошки текст, направимо и један правно коректан
текст. Он мора имати чланове, параграфе, мора имати односе са
реалношћу око нас, као што је држава. За то нам треба времена.
Морамо, дакле, да направимо један канонско-правни текст. Погреши-
ћемо ако мислимо да су свети канони неки систем, али баш та
несистематичност канона показује да је стварност Цркве испред њене
артикулације и формулације. Пример да организација Цркве извире из
Св. Канона јесте Апостолски 34. канон, где се каже да сви у народу
знају свога првога, али да он ништа не може да ради без њих, свакако
у њиховој епархији, нити они без њега када су у питању опште ствари,
те се тако изражава јединсво Свете Тројице, тајна целе Цркве у само
једном тексту који је, такорећи, изречен из рукава. Или пак, да је
основно код свих канона: да ли ће човек учествовати у Литургији
=Причешћу или неће! У суштини, све се на то своди. Тако би требало
да је и у нашем Уставу: мање више све литургијско = евхртистијско и
сотериолошко.

Литургијски, евхаристијски карактер Цркве у овом Уставу се
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уопште не види. Ви имате нпр. у Уставу пароха, коме није поменуто
шта он ради, нити да је њему кључна ствар Храм у коме он служи. А
знамо да се Парохија може формирати само око места богослужења.
Ако то није Храм, може бити пободен крст, као што је то Св. Сава
радио. (Кад смо били у Паризу рекао сам око проблема са
Црквеном општином, да сам надлежни епископ, само бих једно
урадио: узео бих Јеванђеље, антимис, дискос и путир, одежде и
изишао из Храма, а ЦО остаје зграда без Парохије и Литургије. Не
заборавите да се Црква формира око овог престола, на коме ми
служимо да бисмо се причестили)* *(Ево разбијача Цркве: уместо
договора, насиље. Патриотикус).

Завршавам тиме што кажем да Устав СПЦ треба и језички и
канонски прерадити. Но да ли ћемо ми моћи нашима у Дијаспори да
објаснимо основни појам Цркве, којој је Литургија и из ње настала
организација вековни и неизмењиви канонски Устав. Устав СПЦ,
какав је данас, најмање је канонски текст, и у томе је проблем. Сав је
подређен правној логици, све се своди на власт одозго, са својеврсном
принудом, а не на слободи која постоји унутар канонског поретка,
слободи у Христу, слободи у Духу Светоме. Овакав менталитет у
Уставу је, по мом мишљењу, производ последња три века.

Да резимирам. Треба да набавимо све наведено, да се са тиме
помогнемо од других Православних јер ми не можемо укинути ово
што већ постоји, јер мора да остане одређена канонско-правна форма.
То је прилагођавање целог канонског поретка једном постојећем
данашњем стању. Мора да се у Уставу истакне Епископ, Литургија,
Евхаристија као извор свега. Да Устав покаже да је наша Црква пре
свега Епископоцентрична и Католичаснска и Саборна. Епископ није
клирик, Епископ није монах, него је Глава Цркве, жива слика Христова
и ако укинете телу главу - шта да причамо о телу? Идемо на органско
схватање епископа који је икона Христова, и на Литургију као основу
свега. Даље, по мом мишљењу, не може остати ЦО паралелно са
Парохијом. Парохија са Храмом и око ње Парохијски савет — то је
оно што треба да има Парохија, Савет који ће да помаже свештенику.
И Епархија, пре свега Епископска епархија, јер израз епархија је
политички појам; епарх је управник једне области, то је данас
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начелник једног округа. Епархија буквално значи једна област и зато
треба говорити о Епископској области, Тако постоји и Епархијски
савет, који треба да буде помоћно тело, које, пре свега, помаже
Епископу. Али треба ревидирати и Презвитеријум са Епископом и око
њега. У црквеним телима, да тако кажем треба да буду живи чланови
Литургијске заједнице, а не да у Црквене одборе може да уђе свако ко
скупи одређени број гласова, без обзира да ли је крштен или не, да ли
учествује у Литургији или не, а да се то исто право одузима онима
који га стичу Крштењем и Причешћем. Потребно је, укратко, једно
олитургисање текста Устава који ће извирати из бића и живота Цркве.

Еп. Иринеј: Макар какав ми устав покушали да формулишемо у
складу са канонском традицијом наше Цркве, јер овај данашњи има
поприлично несклада са њом, постојаће проблем у Дијаспори и
делимично у тзв. Војводини. У дијаспори наш Устав, ако га доведемо
до канонских норми, једноставно неће моћи да се примени зато што
наше црквене јединице у многим земљама морају да се прилагоде
законодавству тих држава, а законодавство тих држава полази од ЦО
као конгрегације и за њу уопште није важно да ли уопште постоји
епископ и да ли је у јединству са другим епископима. Најекстремнији
случај је у Швајцарској где је ЦО послодавац, а свештеник је најамна
радна снага. То је законска основа за све, укључујући и Римокатолике,
јер је калвинизам у основи њиховог менталитета и читаве органи-
зације јавног живота. Тако да је власт епископа приниципијелна и
номинална, односно регулисана па и ограничена конкретним законо-
давним решењима државних власти која су обавезујућа. До те мере
су обавезујућа да су нагнала у бекство и Ватикан у једном случају када
је он покушао, не консултујући се са државом, да оснује нову
бискупију у Швајцарској и неколико година је трајао спор са државом
која је казала, пошто то мења статус кво и ми нисмо консултовани и
нисмо дали сагласност, ми га не признајемо, он не постоји. Он је
хиротонисан али није прихваћен и на крају су морали да оснују нову
бискупију у Лихтенштајну и да га тамо удоме. Сада је тренутна
ситуација тамо да наш епископ мисли да он може победити тамо где
Ватикан није могао и то је његова трагична заблуда што не значи да су
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они сви у ЦО довољно црквени. Православни морају да се у великој
мери прилагоде том принципу или једноставно неће моћи да опстану
у тим земљама где Православље нема своје дубоке корене и где је
јавни живот организован на другачијем принципу него код нас. Код
нас у Бачкој, Банату, Срему, те ЦО које су првобитно аустријски нанос
на наш црквени живот и то раздвајање парохија и ЦО, вештачко
наравно, и од тада злонамерно узело је маха и толико ушло у свест да
не мислим да би било једноставно, просто неким декретом да се то
одмах укида мада сам у потпуности сагласан да та двојност треба да
се превлада јер парохија и ЦО су једно те исто и ова направљена
разлика је често веома штетна у пракси. Неопходно је говорити о
савременом животу и, пре свега, о канонском Предању Цркве./.../

Еп. Атанасије: Ја сам имао случај да је за Дубровник, који припада
Херцеговини, дакле Требињу (Мостару), инсистирано у Загребу од
Туђмана да се припоји Загребу. Из Синода делегација која је ишла,
одбила је то и хвала Богу. Али, да није одбила, за мене то не би
важило, што каже владика Игнатије: „Ја одлучујем. И цео Сабор
да ми докаже.” Не, Дубровник остаје Требињу, јер то је то: да је
Епископ центар. Али, хвала Богу да није до тога дошло. Ја сам
инсистирао, пошто је било пререгистравања свега, они су тражили да
отворим један регистар, тј. број у Хрватској, и да се Дубровачка
парохија са црквеним и свим осталим поседима региструје на ЦО.
Али зато да би било убедљивије ми смо све ЦО регистровали на
Епархију, чак и манастир Тврдош, да бих могао тамо да се браним.
Јер, десиће се ово: Наћи ће три-четири човека њима послушна, и оде
ми богатство у Дубровнику. Оде Црква и колико зграда, још увек
имамо тамо! Е, то је то што Ви кажете.

Проф. др Сима Аврамовић: Хтео сам да кажем да би требало
размислити о томе, да ли је ниво који правно лице треба да има, а то
треба регулисати Уставом, можда, нешто крупнија организациона
јединида него што је то ЦО. Да ли је могуће да се ниво правног лица
задржи само на нивоу епархија?
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Еп. Игнатије: То ће бити неопходно због многих других ствари.
Пре свега, да не би дошло до могућих раскола где сваки
свештеник може да буде правно лице без обзира што неме никакво
општење са епископом.*

*(Већ 2002. епископ Игњатије најављује раскол у СПЦ.
Патриотикус)

Проф. др Аврамовић: Да, то је суштина ове интервенције и чини
ми се да Закон отвара могућност да се тим нашим будућим уставним
уређењем цркве та ствар „зацементира”. Тиме апсолутно не
остављамо могућност различитих интерпретација. Ако то не буде
јасно постављено у Уставу, онда ће се кроз тумачење врло лако доћи
до отварања непријатних проблема који воде у огроман број раскола.
Плашим се да их неће бити само један.

Иначе, сва друга питања су у овоме Закону отворена. Чини ми се да
је могућност комуницирања цркве и државе сада много већа него што
је раније била, али на крају крајева, закон се пише за људе добре воље
који ће их примењивати. Проблем је у томе што ћемо, можда, имати
сасвим другачије околности у некој перспективи и због тога, врло
пажљиво, Устав СПЦ-а мора да кореспондира са решењима овога
Закона који регулише односе државе и Цркве и уколико ја било шта
могу помоћи то је на том плану.

Еп. Атанасије: Ово што је рекао господин Чавошки мени се
допало, да, заиста, у тој преамбули, уводном начелу у Устав, напра-
вимо нешто што би била светлост за све остало у Уставу и да има
обавезујући карактер за остала поглавља у Уставу.

У Уставу треба да буду истакнута одмах у почетку та врло важна
уводна начела, која ће све остало да обасјају, да људима отворе очи.
Треба да то канонско ткиво, основа и потка канонског предања, да буде
уграђена.

Проф. др Коста Чавошки: То би било непроменљиво.

Еп. Атанасије: Као што су биле повеље наших владара са
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њиховим аренгама на почетку. Тамо је таква теологија садржана, да је
то невероватно. Наравно, писали су их најчешће други, али владари су
углавном црквени људи, знали кога да изаберу.

Проф. др Радован Биговић: Ваше Високопреосвештенство, ваша
преосвештенства, господо професори, ја мислим да је дужно сваког
поштовања то да је Свети архијерејски сабор покренуо ову иници-
јативу и одредио комисију да се разговара о овом проблему. Чини ми
се да је ово један од најсложенијих и најболнијих проблема са којима
се суочава наша црква већ дуго времена. Надам се да ми нећете
замерити, али ми и опростите ако буду прејаке речи, али ако би заиста
наша црква функционисала по овом Уставу, ја мислим да не
функционише и сва срећа што је тако , онда она не би могла да буде
ништа друго сем касарна или својеврсни тоталитарни колектив нешто
блаже форме. Кад се погледа структура овог Устава, да Бог није
дао благодатне ауторитете од самог почетка, као што су то митр.
Амфилохије, владика Атанасије и Иринеј, питање је да ли би ико
могао да буде члан Цркве онако каква је њена структура по овом
Уставу. Још нисам сигуран да овај Устав може да издржи иоле
озбиљну црквену проверу.*

* (Ово се код Срба зове “увлачење” “шлихтање” итд. Патриотикус)
Кад сам читао Милашево право и Тројицког, то богословље

црквеног и канонског права, мислим да се оно суштински не разликује
ни по чему од средњовековне правне и политичке философије,
односно, оне политичке философије коју је изнедрила античка и
римска правна и политичка мисао, само што се мало стављају црквени
термини.*

*(Човек који је написао две књиге критикује Милаша и Тројицког!
Патриотикус)

Прво, око неких кључних појмова - питање власти. Власт се
простире одозго на доле, дакле, монистичко начело. Максимум власти
је на врху и то се нужно завршава пирамидалном структуром цркве
или као феудалним типом државе. То, просто, једно другом
кореспондира. Наравно, правници много боље знају какав је утицај те
правне и политичке философије био у Византији.
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Не само овај него и многи устави помесних православних цркава
су у врло сличној ситуацији. Искрено мислим, немам за то довољно
доказа, да једино Устав Свете Горе може да издржи озбиљну
еклисиолошку проверу. Могло би се тачно доказати због чега. Ови
други су верна копија државе или државних установа, државног
устројства и законодавства.

Еп. Атанасије: Владика Игнатије је говорио о томе, рецимо,
двадесет манастира су у Светој Гори - светиња. Ако присуствује
представник манастира Хиландара може се расправљати о питањима
тог манастира, а ако он одсуствује - не може. Ако он није човек
сарадљив - тражиће Протат да га замене, али Манастир ће одлучити
ко ће да га замени. Толико је то светиња та саборност и поштовање
предања.

Проф. др Радован Биговић: Друго питање: имате, рецимо,
теологију канона и црквеног права водећих канониста, Милаша који
је код нас још ауторитет и узмите шта говори ап. Павле о Закону.
Питање је следеће: да ли је могуће поједине цитате из Светог писма
читати и тумачити као правне норме? А управо они то све раде
говорећи да је то Божанско право и на основу тог Божанског права се
утемељује ово право и на крају имамо Западну цркву. Испада да је
мистични темељ ауторитет једног тоталитарног колектива, уствари,
сам Бог. Верујем да је побуна против таквог једног Бога била нужна.
Он је садистички ауторитет, Он је џелат! А то се све тим аргументима
правдало. Иста је таква била средњовековна политичка и правна
философија.

Затим, да ли се уопште може говорити о субординацији, тј. да једна
личност потчињава другу? Да ли то може богословски да се оправда?

Последње кључно питање: основни проблем о коме заиста треба
црквено и теолошки разговарати јесте то да, сви знају, црква мора да
има силу која ће закон да спроведе. Да ли, онда, црква може и сме да
има силу која ће да спроводи неки закон, а чему закон ако не постоји
могућност да се он спроведе. Додуше, може на основу принципа
добровољности. Ако се погледа искуство Цркве, можда га погрешно
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интерпретирам, канони су се примењивали као када се данас
хирургија примењује у медицини, када немате други начин да решите
један проблем, а када прети опасност (тада су то биле јереси, расколи)
да разори Цркву, онда се примењивао закон, норма. Тај закон је у
неким ситуацијама спроводила сама држава. Дакле, да не мислимо ми
да можемо да претворимо Цркву у правну институцију. Напротив,
мислим да Црква треба да ослобађа људе од свих врста
конституционализама. Свакако, право мора да постоји. Оно постоји од
смог почетка Цркве у неком облику, али не да има неко прворазредно
значење.

Кад је реч о власти или моћи уопште, сви се позивају на Христову
власт. Он је њу дао апостолима, апостоли епископима... Али, поставља
се питање, о којој власти је реч? О којој моћи? Да ли је то власт у
смислу премоћи, надмоћи над неким или власт љубави и служења?
То су различите ствари. У целом Јеванђељу Христос никад није
показивао надмоћ, премоћ или силу над другим, већ управо власт
служења. Како је онда могао дати неку другу власт некоме сем те
власти?! То је, уствари, Његова власт.*

* (А против владике Артемија се иде тенковима! Патриотикус)
Да бисмо дошли до овог црквеног Устава неопходно је извршити

припрему кроз богословски разговор о овим суштинским питањима
на којима почива и треба да почива и егзистира црквено право и то је
оно о чему су и владика Игнатије и владика Атанасије говорили.
Понекад мислим да одређене норме световног права су црквеније него
поједине норме црквеног права које постоје у овом Уставу и другим
уставима.

Може се направити труп устава који заиста може издржати црквену
проверу, а да се на неки начин регулише односе цркве и државе, цркве
и других институција, пошто су људи Цркве на одређени начин везани
државом и тим институ циј ама.

Неко је, рецимо, поменуо избор патријарха. Зашто би се избор
патријарха разликовао суштински од избора другог епископа?

Друго, да је овај Устав копија државе говори то што он Сабор
претвара у законодавну институцију, Синод у извршну власт. Постоји
и судска власт. С друге стране, ми стално говоримо о евхаристијској
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еклисиологији. Да ли може нека власт да буде над епископом, тј.
над Црквом?* То је суштинско питање. Или ћемо узети универзалну
еклисиологију, па на основу ње правити устав који ће бити саображен
евхаристијској еклисиологији где је епископ на челу. То је могуће.

* (Не може, ако је у питању Иринеј Буловић; ако је Артемије може.
Патриотикус)

Еп. Атанасије: Ја бих, ако дозволите, да појасним нешто за
професора и остале. Византија је имала, оче Радоване, нешто што је
наследила из Цркве. Византија је била дубоко оцрквљена. Није се
држава поистовећивала са Црквом и не може се поистоветити. Али је
била симфонија, сарадња, је имала два стална принципа: Један се звао
„таксис” - ред, поредак, и томе су служили закони. Кршили су их и
цареви, али је то било светиња - закон. То се види и код нас у
Душановом Законику. Имала је и други принцип - „икономија” (или
„диспензација” на латинском, али је то сасвим лош превод). Икономија
је као и оно што зовемо „икологија”, брига о дому, „Домострој” на
словенском, старање о своме - Бођијем и људском дому. Дакле,
Икономија је најчешће био излаз и решење кад се поремети таксис, кад
се поремети ред и поредак. А Икономија се употребљавала да
васпоставља ред, то значи да васпоставља здравље у друштву, прави
и правни поредак, а у Цркви да васпоставља заједништво и општење
у заједништву, у Литургији - причешћу, у истој благодати и вери.

То је био тај црквени печат на Византији и то је имала и
средњовековна Србија.

Тако је икономија била последњи адут тј. средствопо угледу на
Божанску икономију. Иначе да су били само закони и да се Бог држао
само закона - обрали бисмо бостан. Забрљали смо на почетку, и нема
нам даље спасења. То је тај таксис икономија Божанска, и Византија
је то имала. Према томе је била, по мени, и не само по мени него и по
Острогорском, по Каждану и по многим озбиљним византолозима,
„држава суи генерис”, не као Римска империја, нити као Западне
државе. Западне државе нису произашле из Византије. Нити је она
била нека „источна сатрапија”, нека „тиранија”. То је био потпуно нови
поредак. У њој ни каснији феудални поредак није био исти као на
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Западу. Тек после крсташа почиње феудални поредак у Византији. То
је врло важно за нас, и значи да је Православље могло, ако не да
директно роди, у сваком случају да допринесе да се створи једна
другачија људска култура и цивилизација него што је Западна, и да
даје своје историјске плодове. То је била и средњевековна Србија, и то
је битна особина српског народа данас. Не могу да схвате ови
„еврослинавци” да је српски народ нешто посебно. Не зато што смо
горди, надмени (то је већ нешто искомплексирано, болесно), већ зато
што смо задојени једним другим духом, што смо другачије васпитани,
другачије расли, хранили се, дисали, Богу служили и са људима се
дружили у Цркви или Дому Очевом и нашем. То је проблем за
Американаце, хоће да нас „прекувају”, да будемо као они. Неће успети.

Хоћу да кажем, из Цркве је то дошло у Византију, Русију, Грчку,
Србију и у нашем Уставу бисмо то требали да провучемо, односно да
то унесемо. Да буде „таксис”, то је освештани канонски поредак. То је
Богом дани поредак, значи поредак тела и дела,поредак живога
организма.

Али постоји и икономија, и сви се канони на крају крајева своде на
то: да канонима и икономијом приводе људе спасењу кроз при-
општење Цркви. Зато се сви канони уствари односе на то: Уче-
ствовање или не у општењу Цркве, у Литургији. На то се односе и
канонске епитимије, које нису казне, него лечења ради оздрављења и
васпостављања у заједницу Цркве. Зато је могао мирне душе да један,
рецимо, патријарх Јован Посник, оне велике епитимије од 15 година,
сведе на 15 месеци, или недеља, или дана. Устав дакле треба да
одражава сву ширину светоканонског Предања Цркве.

Проф. др Радован Биговић: Негде 1949-1950. године настала је
полемика теолога, међу којима је био Афанасијев, у вези са проблемом
да ли су црквени устави утемељени на учењу о Светој Тројици или на
монистичком начелу, појму о једном Богу, у математичком смислу
Једном. То је питање за све. Да ли је европски конституционализам
монистички и да ли су због тога скоро сви системи били тоталитарни?
Монистичко начело, онтолошки се на неком друштвеном плану нужно
завршава тоталитаризмом.
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По питању нашег некадашњег раскола, био је проблем како
изневерити каноне. Смисао канона је нешто друго, а то је да се поврати
јединство Цркве. Којим ће се путем то успоставити? Постоји канон
љубави који је суштински и који је правило вере, а не робовати и имати
идолатријски однос према буквалном слову закона.

Проф. др Коста Чавошки: Не слажем се да нема закона који не
почиванасили.Могудапочивајуинаауторитету.ЉудикојисууЦркви
ту су добровољно, по пристанку. У држави сте по сили, ви сте на
територији, подређени сте без обзира да ли хоћете или нећете. У Цркви
није тако. Тако да је ауторитет сасвим довољан за важење закона.

Проф. др Радован Биговић: Добро. Ево, конкретног питања:
једног свештеника рашчини епископ и он једноставно неће да напусти
парохију, црквени дом, нађе неку подршку у народу. Како може црква
да спроведе тај закон ако нема државу за своју помоћ?

Еп. Иринеј: Да, то су екстремни примери којих ће, нажалост, бити.
То може да звучи смешно и скарадно, али је тако. Они се „играју”
Цркве, а то је гомила атеиста са неким својим циљевима. Све то
можемо очекивати. Међутим, Црква има своје устројство и своју
имовину и држава је дужна да је брани. Парохијски дом, храм, земља
или било шта друго, који нема имовину која је отета, него стечена,
добијена и било који самозванац који покуша да то узурпира, држава
је дужна да штити тај поредак. Ту црква, чини ми се, нема никакве
моралне дилеме, да држава чувајући своју законитост штити и
црквени поредак. Није ни у Византији ишао епископ да хапси било
кога, али није допуштао да у име јеванђељске слободе ради ко шта
хоће. Ако би се неко успротивио овом богоданом поретку у којем
Црква постоји морао је да буде одговоран за последице свог избора и
да напусти храм и цело стадо. Ја мислим да ту не треба да себи
товаримо неке лажне моралистичке дилеме. Једноставно, један
самозванац оде тамо негде, нађе пет дрипаца, с опроштењем, упадне
у једну цркву, истакне неки свој барјак и каже „Ја сам ту главни. Ко је
тај Амфилохије?”
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Или сличај у Банату са неким Т.......... Владика га рашчинио зато
што је то тако морало да буде и он каже: „Ја то не признајем.” Молим
лепо, не признајеш, али ти прави себи цркву. Ову ћеш да напустиш, па
прогласи своју, региструј се, нађи присталице, али мораш нас осло-
бодити свог присуства.

Не треба ту да се уплићемо у такве непотребне дилеме.*
* (Ево зашто се Буловић тако ослања на државу у прогону епископа

Артемија. Патриотикус)

Митр. Амфилохије: На једном теолошком скупу 1972. године
постало нам је јасно шта то значи „икономија”. Икономија није
снисхођење у смислу одрицања овог поретка, него је други начин
успостављања поретка. Ти је проблем акривије и икономије.

Проф. др Владан Перишић: Ја не бих да говорим много о тим
стварима јер нисам позван да о томе говорим, нисам стручњак у тој
области. Али, слушајући досадашња излагања дао бих једну напомену.
Владика Атанасије је говорио о томе какве измене урадити са Уставом
СПЦ. Да ли да оне буду радикалне, корените, да се ствар постави онако
како треба и у складу са канонским предањем Цркве или да оне буду
козметичке, да се ту мало ствар поправи итд. Наравно, било је речено
да се ово прво не може урадити до првог Сабора, али је било речено
да то није ни потребно урадити.

Сад се сви мање-више слажу да овај Устав не ваља, да није
добар, да није у складу са канонским предањем Цркве Христове
и да га стога треба мењати.*

*(Зато га нису поштовали приликом прогона владике Артемија.
Патриотикус)

Ако бисмо извели само тзв. козметичке промене, неку врсти
икономије да бисмо дошли до онога „таксис”, постоји могућност да на
тај начин не дође до суштинских промена јер би многи тада мислили
да је ствар обављена, да сада имамо Устав који одговара стварном
канонском предању Цркве, те да смо сада достигли решење. Ако би то
тако било, а опасност је да се то тако буде мислило и да тако буде, онда
је боље оставити овакво стање какво јесте са уверењем да ствар не
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ваља. Тада у овом случају би биле извршене козметичке промене, а
управо оно што не ваља би остало, само сада лепо префарбано и
окићено и ушушкано, да суштина не ваља, а да је све оно около
поправљено, па ето, ваља.

Мислим да би такав један захват који би, истина, био лакши, наишао
на веће одобравање и на мање отпора, ипак могао да произведе лоше
последице.Тепоследицебибиледауправооноштоневаља,штојетруло
уУставу,даостане,адасеприкажеовиммањимизменамакаода јецела
ствар суштински измењена. Та опасност постоји, о њој треба водити
рачуна и управо сам на то желео да укажем.

Еп. Атанасије: Понављам, било би веома важно да се прикупе
Устави других Православних Цркава, па да то имамо као помоћни
материјал.

Поједине од нас бије глас да уводимо нешто „грчко”. Ја од како сам
дошао у Жичу покушавамо да успоставимо некакав богослужбени
ред. Нису схватили да је то нешто грчко. Рецимо, код Грка се
архијереји облаче у олтару па излазе. Ја не улазим у олтар никако до
Малог входа. Настојимо да вековни живо Предање, пре свега
Литургијско предање православља обновимо. Свети Сава је у Жичкој
беседи о правој вери говорио о обнови вере. Потребна нам је канонска
обнова, која није престала, али често занемарена.

Понављам, да прикупимо све Уставе, па да видимо како су то
решили нпр. Сиријци у Америци, Грузинци, и сви остали, да би могло
постепено да се проучавају. Ја управо сада прелиставам, у овом смеру,
„Номоканон” Фотијев и „Законоправило” Светог Саве.

Има радова написаних о канонском поретку у Православљу.
Рецимо, писало се о смислу канона, нарочито у обе православне
америчке школе: Св. Крста и Св. Владимира.

Не знам да ли знате да Руска Православна Црква не сме да сазове
Сабор јер траже опет оно што су направили преседан 1917. године
када је био Црквено-народни сабор да то и сада тако буде. То је тада
било добро. Али сада је то разарање Цркве! Јер хоће да и лаици
паралелно са епископима представљају Цркву. А то није ни
православна еклисиологија, ни канонско предање. Јер не само да
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Епископ представља и народ на сабору, како каже владика Игнатије,
него оприсутњује целу Цркву. Епископ може да има некога уза се
као саветодавни елемент на Сабору, то може бити ђакон или
стручњак. Али у моменту када се дода „лаички елеменат” као
обавезно „представништво” на Сабору, тада више немамо Цркву!
Зато што је Епископ, као жива слика Христова, први лаик, први
ђакон, први свештеник. као и Христос. Он у пуноћи одражава
Христа.

Еп. Игнатије: Он може да пошаље другога да га репрезентује, али,
опет, не може да оприсутњује његову власт.

Еп. Атанасије: Епископ оприсутњује целу Цркву. Епископу не
треба додатак „клира” или „лаика”.* Зато говоримо у јектенијама:
За Епископа нашег, за Свештенике, за Ђаконе, за Клир и Народ. А ми
убрајамо у клир све што није лаик. Епископ није клир! А и народ је
клир. То у преамбули Устава треба обавезно да уђе.

* (Ово је Атанасије буквално схватио, и понаша се као Бог на
Косову. Патриотикус)

Еп. Игнатије: Што се тиче Сабора и времена доношења Устава,
Устав ће тражити сазивање ванредног Сабора који ће се бавити само
тим питањем. Не може Устав бити једна тачка између сто двадесет
тачака. Могло би оптимално да се Устав уради до новембра месеца.
Макар да се направи нацрт јер треба претпоставити да ће бити
дискусије и дотеривања. То би нам добро било због тога што се
позитивно законодавство државе мења и да се не нађемо са таквим
недоумицама које наш Устав данас оставља, будући да тамо постоје
два правна субјекта. Они јесу по неком тумачењу везани за епископа,
као што је то приметио господин Аврамовић.

Не смемо рећи да немамо времена за то! На крају крајева ми и
немамо времена јер смо смртни људи. На нама је да урадимо нешто за
будуће генерације које долазе и које ће урадити боље. Комисија нека
уради, а Сабор ће помоћи.
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Еп. Атанасије: Уосталом, то и јесте пракса и светих канона.
Сабори су потоњи прегледали, допуњавали и ревидирали каноне у
нечему. Интересантно је да ни један претходни канон нису одбацивали
него су га само друкчије формулисали. То зато што су за нове прилике
прилагођавани. Тако ће бити и то, неће се моћи ни сада један вечни
Устав направити и не треба да се прави такав.

Митр. Амфилохије: Само информације ради, у Хрватској је ових
дана потписан уговор између државе и цркве. Они су желели да се
потпише уговор између Републике Хрватске и СПЦ, а ми смо тражили
да се у уговор унесу епархије СПЦ, а у даљем тексту да то може да се
зове СПЦ, да би се знало о чему се ту ради. Мислим да је то поучно и
за наше прилике. Рецимо, што се тиче признавања епископија,
парохија, признало би се стање онакво какво јесте без регистровања.
Дакле, епископије су те и те, а епископи су ти који ће известити
Министарство вјера које су друге јединице.

Што се тиче оснивања нових еперхија то је надлежност Светог
архијерејског сабора, односно парохија у надлежности епископа.
Држава једноставно прихвата канонско устројство Цркве као такве и
према њој као таквој се односи. Хрвати су то подржали. То је, у
суштини, традиција конкордата. То сада није лоше. Они су тражили да
дође и Патријарх, јер је то њима сада политички одговара.

Даћемо реч оцу Љубивоју.

Проф. др Љубивоје Стојановић: Заиста, христоцентризам и
епископоцентризам је оно што треба да буде, убудуће, начело у
исправљању Устава који постоји. У нашем схватању, у животу, имамо
чувену изјаву појединих свештеника: „Бог високо - владика далеко”,
која показује неспремност. Имамо сада ситуацију да једна београдска
црква тужи Црквену општину београдском грађанском суду. То
показује да имамо ситуацију „уситњавања” Цркве. Мислим, у том
смислу, да би требало да постоји парохија и парохијски савет који би
био уместо ЦО. ЦО и њен Управни одбор је сада „савет потрошача”.
Парохија се онда претвара у накакав „кориснички сервис”.

Ту постоји још један проблем: питање архијерејских намесника.
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Колико је то еклисиолошки исправно? Да ли је боље да постоји
парохијски савет, епископски савет и да постоје неке службе које ће
вршити финансијску контролу. Шта је архијерејски намесник у
суштини? Поштар, контролор продаје свећа... Управо у том смислу,
кад се буде радио нови Устав, треба водити рачуна о томе како
успоставити добар поредак.

Намесништвима је, малтене, испарчана власт и као да намесници
дају право владици да влада епархијом, а они владају деловима.

Еп. Атанасије: То је био мој разлог смењивања извесних
намесника у Жичкој Епархији. Он је представљао владици слику
свештенства, а свештеницима слику владике. Он је био главни
посредник. Тако су били монополисали своју улогу, па делом и
владичанску.

Еп. Иринеј: Све то зависи од човека.

Проф. др Ненад Милошевић: Надовезујући се на уводно
излагање Високопреосвећеног Митрополита, желим да додам да је
Комисија за ревизију Устава Српске православне цркве, на чијем челу
је у првом сазиву био блаженопочивши Сава, бивши епископ
шумадијски, по мом дубоком уверењу, постигла максимум. Пре
отпочињања анализе о постојећег Устава, та Комисија се већ се на
самом почетку суочила са кључним питањем које се, бар за то време,
показало непремостивом баријером за даљи рад: какве промене
спровести? Пошто је веома брзо усвојен став да би свака радикална
прерада била преурањена и да у обзир могу доћи искључиво неке
такозване козметичке интервенције, престао је смисао сваког даљег
рада Комисије и Владика Сава је вратио мандат Светом сабору. Морам
признати да тада нисам био задовољан оваквим резултатом, што је,
наравно, код мене додатно било изазвано бављењем питањима са
којима се суочава наша Црква у савременом добу. Међутим,
оцењујући тадашњу одлуку из данашње перспективе сматрам да је
она била резултат промисла Божијег. Јер да смо у то време приступили
радикалнијим интервенцијама, бојим се да бисмо добили један много
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проблематичнији Устав него што је постојећи. Одлагање тог посла за
нека боља времена је, очигледно, била добра одлука.

У међувремену као да су се околности битно измениле. То управо
показује и овај наш данашњи скуп, под сводовима ове високошколске
установе. Очигледно да је свест о изузетној комплексности проблема
устава Цркве као и времена у ком живимо знатно сазрела. Од
првобитног става да се реформа може спровести ангажманом
неколицине стручњака, ми се данас овде без изузетка саглашавамо у
ставу да је неопходно претходно спровести свеобухватна научна, пре
свега богословска истраживања оних тема које се тичу самога бића
Цркве и њенога живота у овом свету.

Да би се на квалитетан начин приступило изради, или реформи,
црквеног Устава не сме се занемарити питање идентитета Цркве. Шта
више, богословско поимање идентитета Цркве мора бити главно
опредељење у дефинисању структура помесне Цркве и њених служби.
Нажалост, дух којим одише наше црквено законодавство довео је
у питање идентитет саме Цркве. То, уосталом, срећемо већ у
првом члану нашега Устава који СПЦ формулише као једну,
недељиву и аутокефалну. Овом одредницом Устав наше Цркве не
дефинише једну епархију под једним епископом као потпуну
(католичанску) Цркву, већ скуп епархија које су се из разних
разлога организовале на једном конкретном простору у оквире
једне, тада Краљевине Југославије, или у каснијим не знам
каквим све државама.*

*(Милошевић тврди да је једна епархија - пуна Црква!
Патриотикус)

Не улазећи овде у детаљнију анализу других места у Уставу која га
чине знатно проблематичним, навешћу само два карактеристична
става истог првог члана која Цркву опредељују према овом свету, као
и према другим помесним Црквама. У ставу један још се каже да „она
своје учење јавно исповеда”, из чега се може извести закључак да
судбину своје мисије у свету Црква суверено регулише, што би
конкретно значило да јавно или тајно исповедање вере зависи од добре
воље Цркве. И ту се аутоматски поставља питање: а шта ако дођемо
у прилику да морамо поново тајно исповедати своје учење?

154



У другом ставу истог члана се истиче да „СПЦ одржава догматско
и канонско јединство са осталим православним црквама”, што подсећа
на државне уставе, где је држава фактор међународног права, и она
одржава дипломатске, пријатељске, економске односе са другим
државама. Нажалост, то је дефиниција јединства Цркве у Уставу наше
Цркве. Дакле, сматрам да се сви овде присутни слажемо у оцени да је
постојећи Устав СПЦ превазиђен не само због своје застарелости, због
нових околности у којим Црква дејствује, већ превасходно због његове
богословске и канонске неутемељености.

Кључни моменат у даљој организацији посла на ревизији Устава,
по мени, јесте питање оправданости постојања једног правног акта
који се назива „Устав Цркве”. Подсетио бих прво на чињеницу да се
Устави цркава, онакви какве их имамо данас, први пут јављају у
новијој црквеној историји и то у новоорганизованим такозваним
аутокефалним цркавама у 19. веку. Први Устав једне аутокефалне
Цркве настао је шездесетих година 19. века у Грчкој. Аутори тог Устава
(Статута) су чувени Кореис и Фармакидис, људи просветитељи
западне провенијенције, који су имали политички задатак да
организују националну Цркву у новонасталој Грчкој етничкој држави,
као и да њено устројство и законодавство у потпуности прилагоде
потребама те новонастале државе. Они су тада начинили један Устав
по узору на протестантске црквене Уставе који су у потпуности били
прилагођени односима конкретне покрајинске цркве са државом на
чијим просторима је она деловала. Тако је и Устав наше помесне
Цркве настао као последица црквеног „ослободилачког покрета” у 20.
веку, и то по истим принципима као и Статут Јеладске Цркве.
Међутим, пре појаве тих савремених правних аката цркве су се
руководиле светим канонима и локалним обичајима који су имали
снагу канона. Такозване древне патријаршије (Константинопољ,
Александрија, Антиохија и Јерусалим) до данас не поседују Уставе
или Статуте, већ свој живот, поред свештених канона, регулишу и
разним правилницима у оним питањима који нису регулисани самим
канонима. Овакво решење ми се чини примернијим црквеној
традицији, те би се овим питањем требало озбиљније позабавити.

Друго што се мора унапред дефинисати јесте однос Цркве према
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држави у којој она делује, али сада више не само на овим просторима
данашње заједничке државе Србије и Црне Горе, већ и на просторима
наше дијаспоре која после распада Југославије има сасвим други
третман. На то је већ владика Иринеј упозорио наглашавајући да наше
виђење односа цркве и државе није исто са оним које је на пример у
Немачкој или Аустралији где наша Црква делује. Питање је: какав
треба да буде однос наше Цркве према овој нашој Држави и шта ми
као црква очекујемо од државе са друге стране, и следствено томе
према другим државама где делује наша Црква? То је, несумњиво,
проблем који не може бити квалитетно решен уколико богословско
поимање идентитета Цркве не буде доминантно у процесу регулисања
овог питања. Ми врло често у свакодневном животу занемарујемо
чињеницу да је Црква у овом свету „парикуса” - она која странствује,
и да само на таквим принципима можемо обликовати своје понашање
према друштву и држави. У пракси је то давно заборављено и од тих
принципа смо се давно удаљили.

Са друге стране, морамо имати у виду однос наше Цркве са другим
помесним Црквама. Дакле, неопходно је допринети да се међусобни
односи Цркава не своде само на „одржавање” догматског и канонског
јединства, пошто није јасно шта то у пракси значи. Јер, ако
инсистирамо на одржавању канонског јединства, а овде истовремено
инсистирамо на измени Устава и на прилагођавању канона нашим
локалним потребама, бојим се да идемо у правцу све већег удаљавања
од тог канонског јединства са осталим помесним Црквама.

Даље, морамо имати у виду стања која су наступила у помесним
црквама после њиховог аутокефалног организовања и деловања унутар
етничких држава са којима су се ове цркве готово иденти-фиковале.
Распадом Отоманског царства формиране су националне државе у
којимасусестваралеаутокефалијенационалнихцркава.Овенационалне
цркве су временом све више имале потребу да се прилагођавају
потребама нације, односно друштва у ком су се развијале.

Дакле, чини ми се да су то неки проблеми са којима морамо
унапред да се суочимо како бисмо могли приступити некој
квалитетнијој реформи самога Устава. За једно такво суочавање
морали бисмо да уприличимо једну ширу расправу по свим овим
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питањима и чини ми се да је добар моменат да се на свеправославном
нивоу покрене једна таква расправа. Тим пре што у овом тренутку
готово све Цркве раде на ревизији својих устава, односно уставних
повеља, статута, или како се све не називају ти правни акти.

Предложио бих да већ одавде кренемо са том идејом и да
организујемо један научни симпосион, где бисмо расправљали о свим
кључним богословским питањима. Можда би наше интересовање за
ову проблематику, као и ангажовање других православних богослова,
допринело да одговорни и надлежни размотре могућност једног
заједничког, свеправославног приступа овим проблемима.

У прилог овоме истакао бих да сам имао прилику да ишчитавам
акте предсаборских комисија које су расправљале о темама предло-
женим за дневни ред будућег Великог свеправославног сабора. Чини
ми се да су те теме, у односу на ову проблематику, сасвим споредне,
ако не и непримерене једном сабору који претендује на тај ниво.
Питање црквеног законодавства је једно од кључних проблема у
животу Цркве данашњег времена. Православна Црква се по први пут
налази на једном раскршћу са које тешко да може изаћи свака црква
појединачно. Без једне заједничке стратегије и без поновног
преиспитивања и вредновања светих канона и еклисиологије уопште,
помесне, или популарно назване аутокефалне, цркве се у свом
организационом, и не само том домену излажу неизбежној
„протенстатизацији” .

Митр. Амфилохије: Ми не можемо извршити промену Устава без
сагледавања те проблематике на свеправославном нивоу. Можда
бисмо могли да иницирамо један такав научни скуп.

Ових дана је био код нас владика Емануил који је представник
Цариградске патријаршије при Европској Унији. Било је речи о томе
да ли би требало и друге помесне цркве да имају своје представнике,
јер данас се одлучује о судбини света у Вашингтону и Бриселу тако да
то не можемо игнорисати. Некадје то био Константинопољ, некад је
био Стари Рим, данас се померило тежиште и Црква мора бити свесна
те чињенице.

Он мени каже да Московска патријаршија већ има своју
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канцеларију, да има Атинска архиепископија своју канцеларију. И
једна и друга и трећа канцеларија иду паралелно, као да су три свијета.
Замислите да дођу још једно петнаест таквих! Тада ће се православна
Црква наћи у једном веома деликатном положају. Јер, каже нама
Венингер који је у Продијевом Савету задужен за питања цркава и
верских заједница у Европи, да Римокатоличка црква има свога
представника али то што он говори то заступа римокатолицизам у
свету. Протестанти имају свог јединственог представника. Једино
Православна Црква није у стању да артикулише један заједнички
глас и наступ, што је катастрофално. То је последица једним добрим
дијелом као и овога што је Ненад говорио, да су се формирале
аутокефалне цркве. Треба добро промислити да ли „пије воду” тај
назив „аутокефалне”, еклисиолошки посматрано. Нарочито, аутоке-
фалне у смислу националних цркава које су настале у времену
формирања националних држава. Последица тога данас је очевидна.
На том принципу, једна црква - једна држава - једна нација, ми имамо
сада лажне нације и нове државе. То је сада велики проблем који се сад
ствара у Украјини, који не знамо како ће бити превазиђен, створио се
већ раније у Македонији и данас смо ми у једном ћорсокаку због тога
што су наши епископи који су тамо толико затровани својим
псеудонационализмом да не могу да схвате суштину шта је Црква.
Додуше, сем овог једног човека кога је Бог просто просветлио да
схвати тај ћорсокак. Такве су појаве и у Црној Гори.

Дакле, морало би се то питање савременог цркваног законодавства
поставити на свеправославном нивоу.

Еп. Атанасије: Ја бих рекао нешто на ово што је Ненад говорио.
Устав је нужно зло, неизбежна, присутна стварност, датост. *

*(Зато га се “синодалци” и не држе. Патриотикус)
Не можемо га сад ликвидирати. С друге стране, биће Цркве, живот

Цркве, Дух Свети у Цркви је данас присутан и може Црква да доноси
законе, каноне и није се престало са тим. Само, не треба имати
претензије. Она може и данас да изражава и доноси своје канонске
одредбе и у том смислу даје ново законодавство. Али, не треба да има
претензије као што ни канони ни Васељенски сабори никад нису
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имали претензије да праве систем, да све реше. Једноставно, решавала
је проблеме , како су они настајали. Није добро да мислимо, то и Фидас
каже, да ћемо ми једним Уставом направити „Соdex juris canonici” да
он решава све проблеме, као код Латина. Код њих су канони, наравно,
пречишћавани, избацивани, и то ће бити сваки нови пут код њих. Тиме
су они дезавуисали, избацивали неке каноне, па су онда и Свеце из
календара „пречишћавали”.

Једноставно, ми живимо са овим Светим Предањем, које је у
Православљу канонско наслеђе. Тако и ново доношење Устава неће
бити савршено, и не треба да буде такво да све решава. Имамо
моментално тај озбиљан проблем односа са државама. На нама је да
се потрудимо да то темељно проучимо и темељно изложимо
сведочење из унутрашњег бића Цркве и живота, и из њеног искуства
о томе шта је Црква, шта је њен идентитет, шта је њена мисија, њена
служба, њена Литургија у овом свету. То ће бити сврха тога Устава,
односно да Устав буде у исто време и један мисионарски акт који ће
се одзивати на проблеме које нам намеће време. Биће нам тешко да
избегнемо, не можемо их потпуно избећи, али можда да умањимо, те
правне оквире у које нас ставља као у зупчанике, овај уско, национално
схватан појам Цркве. Зато и Устав СПЦ треба и са те стране
пречистити. Православна Црква није национална, још мање нацио-
налистичка (како изгледа почиње да се понаша данас Румунска
Црква).

Еп. Иринеј: Кад је Илијеску био у посети код Патријарха једина
тема разговора му је била како да изврши притисак да ми пристанемо
да у Вршцу паралелно резидира румунски епископ. Патријарх му је на
мудар начин одговорио да је одредио комисију за то...

Еп. Атанасије: Да завршим: Не бисмо смели да пре битке поло-
жимо оружје. Да идемо са скромним и смиреним сазнањем: да ми не
можемо све ту да решимо. Проблем представља Дијаспора и она ће то
бити дуго док се не реши свеправославно њено питање. Незбежно ће
се створити Цркве тих земаља: Француске, Енглеске, Америке, и да ми
ту нећемо моћи одржавтаи, да не кажем грубо, „колонијални” однос.
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Једног дана биће Америчка Православна Црква. Владика
Николај је говорио 1952. године: да је наше да то одложимо што
дуже и да се спремамо да што динамичкије уђемо у ту заједничку
Америчку Православну Цркву. А да ће бити једна Црква и у
Америци - то је будућност Православља на том континенту.*

*(Откуд? Како? Зашто? Ко ће јој бити поглавар? Неки фанариот?
Патриотикус)

Што се тиче језика и нације за то нека се и они боре тамо. Не
можемо им ми одавде туторити све време. Заиста је потребно да
радимо оно што раде Руси и Грци, тј. уграђују у свој народ свој језик
и културу и оживљавају те своје корене. Али, независно од Дијаспоре,
морали бисмо, макар привремено, нешто сами урадити, а да после
даље радимо један темељнији Устав.

Митр. Амфилохије: Римокатоличка црква је допунила свој
„Соdex juris canonici” за латинске цркве посебно, а недавно је урађен
Соdex juris canonici за орјенталне цркве. То је чак преведено на
хрватски језик за унијатске цркве. Ја тај текст имам, али нисам стигао
све то да прегледам. Читајући предговоре видео сам да су
испоштовали канонско право Источне цркве, како тамо кажу, ал' су
онда прилагодили устројство Римокатоличке цркве, и у исто време,
савременим потребама тих њихових унијатских заједница.

Проф. др Ненад Милошевић: Хтео бих да поновим да такозване
древне патријаршије до дана данашњег немају своје уставе. Оне своју
правну проблематику регулишу Правилницима о избору патријарха,
о раду Синода, итд. али немају један правни акт попут Устава: Оне се
држе начела које ми јесмо наследили добијајући „аутокефалност”, али
га се, нажалост, нисмо придржавали. Неприхватајући претходно
кодификовани канонски зборник, а то је, одлуком помесног сабора у
Цариграду „Пидалион” Никодима и Агапија, којег неки православни
богослови можда с паравом називају „Православни Соdex juris canon-
ici”, определили смо се за протестантску варијанту црквеног
законодавства.
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Еп. Атанасије: Понављам, да ни Законоправило ни Пидалион, ни
Крмчија, ни наш нови Устав нису и не смеју да буду завршна реч.
Канонско предање остаје стално отворено, важеће сво у целости.
Латини Соdex juris canonici стално чисте, преуређују, а што ми
Православни не радимо. Ниједан потоњи Сабор није чистио и
избацивао канонске одлуке претходних Сабора, сем ако се појаве неки
фалсификати. Остало је све стајало на свом месту, до данас.

Проф. др Ненад Милошевић: Зато би, сматрам, било сврсисходно
да се размишља у једном таквом правцу да се изради један правни акт
који може да се зове „устав”, јер то је овде постала традиција, а који
би представљао једно опште начело, а сва питања би се регулисала
релевантним уредбама.

Еп. Атанасије: Рецимо, Пословник Архијерејског Сабора је
један акт сувише сужавајући, везујући руке и ноге, а Предање је
таква ширина. Не интересује ме шта каже Пословник, зато што
живимо Предањем и наша Црква још увек живи Светим
Предањем.*

*(Да ли наши епископи ово сматрају нормалним? Патриотикус)

Проф. др Ненад Милошевић: Нисмо овде поменули брачна
правила наше Цркве која су у целости својој негирање божанског и
канонског права. А она се итекако примењују, када је у питању други
брак, мешовитибрак итд.

Еп. Иринеј: Мислим да је ово свакако, ако је први у низу разговора
у ужем и ширем смислу, да је заиста вредело заборавити умор и
нервозу и запуцати из „Српске Атине” овамо у престони Београд.
Апсолутно подржавам идеју да ову проблематику треба разматрати
богословски и што шире у односу на друге теологе из читавог
православног света и да не смемо стати само на козметичким
дотеривањима садашњега Устава. То је, можда, нешто што је
најхитније довести у неки ред за идући Сабор, али треба без журбе
стварати један такав документ, апсолутно сам уверен, током више
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година. Такође, делим утисак да то не треба да буде неки исцрпљујући,
како је то отац Радован Биговић рекао, криптототалитарни покушај
да се опише, да се укроти и сажме и сабије у то сав живот Цркве. Таква
идеја је прилично немогућа и у обичној ванцрквеној реалности палога
света, а камоли у Цркви..

С друге стране, ни живот Цркве не би смео да буде схваћен као нека
богодана анархија. Он то није био никада и не може да буде. Зато је
потребно да постоје канонски оквири и у Уставу, или у неком сличном
документу. Можда бисмо требали размислити ако можемо да
избегнемо да нас сувише асоцира на те врхунске правне акте или
основне правне акте савремених држава, уколико такве још постоје.
Овде је потпуно јасна та рђава копија на нашу штету, где је
аутокефална црква схваћена као нека суверена јединица у неком
односу са другим таквим сувереним јединицама и онда свака од њих
може да има свој устав. У том смислу, ја мислим да и у светлу целине
канонског и еклисиолошког предања и у смислу потребе флекси-
билности и каноничности, а да притом не дозволимо анархију, што је
велика опасност кад је у питању живот, да бисмо могли наћи неко
решење да постоје неке најопштије одредбе као што је, уосталом, и у
овим другим уставима, из којих после извиру конкретни правни акти
на разним нивоима итд.

Не бих понављао или варирао оно што је већ речено. Кренуо бих
са једном конкретном темом. У вези са Дијаспором, драго ми је што
је то рекао владика Атанасије јер то смо владика Игнатије и ја
рекли у своје време јавно и зато смо били годинама бездушно и
често на антихришћански начин прозивани, на један идеолошко-
агитпро-повски(?!) начин. У тој хајци на нас двојицу учествовали
су поред разних самозванаца из тзв. псеудотеолошких кругова, на
жалост и један број наше браће епископа. Не треба да мислимо да
свако самим тим што је епископ, разуме довољно теологију или
да је богзна како веран сведок канонског предања Цркве!*

*(Наравно, само Иринеј и компанија, а не и остали епископи знају
шта је теологија. Патриотикус)

У сваком случају било је разних глупих инсинуација да смо ми у
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Шамбезију, Женеви продали део наше цркве, препустили да то
преотму Грци итд. Слична је та тематика са наводним увођењем
грчких обичаја у цркву. Ти исти не знају да смо ми, ти инкрими-
нисани, ти оптужени у које са поносом убрајам себе, више тих
погрешака и наноса очистили из богослужења него они који нас за то
критикују који се баш држе онога што је најгоре у новогрчком наносу,
а тога нису свесни.

Дакле, мислим да треба да пођемо од појма и некаквог одређења
аутокефалије. С тим у вези и назива помесних цркава и назива
епархије која је, уствари, једина права помесна црква. Све ово друго је
неки други слој који може ту хармонично да се надограђује, али ако
угрожава епархију као Цркву у једном месту, у једном времену -
постаје опасно. У том смислу данас са жаљењем можемо констатовати
да систем аутокефалије који је био замишљен да буде гарант и ослонац
црквеног јединства, данас је постао главни камен спотицања и главни
извор свих могућих раскола и нејединства. Зато што је у тај појам, као
нека битна нота, нека одлика или неко битно својство, канонско или не
знам какво, унето сувише овоземаљског, политичког, сувише људског
и наравно националног, државног и томе сличног. Тако да се данас сви
расколи темеље на томе захтеву за тако схваћеном аутокефалијом.
Из разговора са нашим „Скопљанцима”, да сад оставимо по страни
колико су они Македонци, шта уопште значи „Македонци” и из
разговора са неким другим, потпуно је јасно да је у свести тих људи
овај елеменат нецрквени и ванцрквени успео да потпуно истисне
елементарну еклисиолошку самосвест. Тако да као нормално стање
они прихватају улогу Цркве као једног беочуга у ланцу државно-
националне квази-идеологије. И оправдање свог постојања виде у
томе. То иде до те мере да споразум или нацрт споразума, постигнут
у Нишу уз заиста свесрдну подршку и галантно разумевање свих
помесних цркава где се њима, после страшних канонских злочина које
су вршили деценијама против Цркве и њеног јединства, не само даје
опроштај, него и могућност да онога часа уђу потпуно несметано у
живот Саборне, Католичанске Цркве у свету, потпуно равноправно
без икаквих последица са апсолутним поштовањем њихове
унутрашње црквене слободе. Између њиховог статуса и неке реалне
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црквене аутокефалије садржајно нема разлике. Има само зато што
њима та аутокефалија треба као идеолшка одредница у процесу
стварања и утврђивању македонске нације и државе. А ми се као
Црква не бавимо таквим пословима. То је издајство нашег послања.
Ми се чак не бавимо ни српском националном црквом. Ми смо је
створили као Црква спонтано, изнутра на овај начин, преображајни,
препорођајни, што је владика Атанасије говорио, оцрквењење нашег
народа и његовим суштинским поистовећивањем са живим Предањем
наше Цркве. Никада наша црква није била у некој, да тако кажемо,
свесно изабраној улози елемента националне идеологије српскога
народа. Она је била његово надахнуће, јесте и данас, биће и убудуће
упркос овом арлаукању свих антисрба који су биолошки Срби, а
највећи су нам непријатељи под овим небом. Моје лично уверење је
да на нашу жалост и срамоту нико нам није већи непријатељ од једног
дела биолошких Срба и да могу, немилосрдно би нас стрељали као
што су то чинили 1945. године пре успостављања било каквог правног
поретка.

Зато, пошто су и мени успели да прилепе етикету националисте,
ухватили су се за једну моју реченицу у којој браним цркву у којој сам
на челу од њихових хула. Ја уопште нисам њих оцењивао на овој
политичко-националној равни, где бих такође као грађанин имао
штошта да кажем. У том смислу, нема опасности, поготово у овом
кругу и под овим кровом, али ни шире, да ће ово бити схваћено као
анационално. Ово што је владика Атанасије рекао како су владику
Игнатија и мене блатили многи као анационалне и не знам шта, добро
да је то владика Атанасије рекао у једној даљој перспективи, сотирио-
лошкој и еклисиолошкој. А то нас двојица никад нисмо рекли, а ипак
смо били проглашени онаквим какви нисмо.

Хоћу да кажем да у свету свођења аутокефалије на црквени поредак
који није у служби ни државе ни нације ни идеологије ни било каве
овоземаљске стварости, ми ћемо моћи много боље да организујемо
живот Цркве у свету и да имамо помесну цркву у њеној неокрњеној
пуноћи, мислим на епископију, а и помесну цркву у овом новијем
канонском смислу као збир неких епископија које сачињавају једну
целину са првим јерархом једне шире или уже области, што данас
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условно називамо аутокефалном црквом. Дакле, тај појам
аутокефалије морамо богословски и канонски очистити, поново га
„крстити”, препородити и онда на новим односима поставити односе
међу помесним црквама. Онда ћемо моћи да се бранимо заиста
успешно од овог безумља које себи данас Румунска црква дозвољава,
не само на нашу штету. Тако се понашају и према другим помесним
црквама, цркви у Албанији, цркви грчких земаља итд.

Оно на чему бих сада хтео да инсистирам је да у светлу те потребе
преиспитамо назив цркве. Не треба вас уверавати да органски однос
између цркве и нашег народа прихватам сам, колико могу доприносим
му. Али постоји један проблем. Наиме, „Томос” колико сам ја сазнао,
а мислим да сам највише сазнао од Ненада, је био томос о
аутокефалији цркве у Краљевини СХС......

У погледу Томоса ми нисмо ни имали право да такав назив себи
дајемо. Томос одрећује неке битне ствари у погледу аутокефалије.
Морамо бити поштени и напоравити разлику између ових
новијих аутокефалија са свим овим њиховим садржајима које су
одлике једне помесне цркве, Цариградске цркве, да неким
деловима своје јурисдикције признају тај самостални статус и
аутокефалије у неком смислу оних древних цркава које су тај
статус добиле на Васељенским саборима. То не значи да у пракси
нисмо мање самостални у односу на њих, нити нам то неко
оспорава, али, ипак, нека разлика ту постоји. Наиме, наш статус
још подлеже провери Васељенских сабора а њихов не подлеже. У
том смислу има неке разлике.*

*(Цариград не долази у питање, а СПЦ иде “на проверу”!
Патриотикус)

Затим,. видимо да и новије цркве, цркве у руским земљама, ипак,
најчешће и најрадије говоре о својој аутокефалној цркви на основу
њене прве катедре - Московске патријаршије. Руска православна црква
је такође термин који постоји у званичним документима али више као
колоквијални, а не као службени назив. Сад је готово изједначен,
паралелно се служећи.

У овим древним црквама немате нигде националних предзнака у
називи цркве. Имате топографски, географски термин - област. У
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словенским језицима постоји проблем што није лако схватити то што
имамо много придева у употреби. Међутим, понекад су ти наши
придеви јадни јер не знате да ли је изведен из овог или оног корена и
на шта се, уствари, односи. Нпр. кад чујете о српско - црногорским
односима - коса нам се на глави диже! Могло би се говорити о
односима Србије и Црне Горе или о србијанско - црногорским
односима. Кад кажете: „српско-црногорски”, односи ви сте признали
унапред да су то две хетерогене величине, потпуно самосталне.
Признали сте црногорску вештачку националиост итд.

Тако и овде кад ви кажете: „Српска црква.” Шта је то? Да ли је то
црква српских земаља или других крајева у којима има Срба? Да ли су
њени верници увек само Срби? Дакле, постоји један проблем
историјски наслеђен. У ранијим временима нисмо имали таквих
одредница. Имали смо Православну цркву у Краљевини Србији,
Православну цркву у Кнежевини и Краљевини Црној Гори.

Наша Карловачка митрополија, како је данас зовемо, је била једина
црква која је називана црквом Србије јер смо ми били и пре званичног
проглашења Војводине, сматрани српском облашћу северно од Саве
и Дунава и у оном тротомном зборнику преписке Цариградске
патријаршије од 15-20. века, ,Великанис” набрајају се цркве и
документа, с којима се врши преписка. На нашем простору су
Архиепископија охридска, Архиепископија пећка и Црква Србије, а по
тим се подразумева Карловачка митрополија. Та одредница „српске
земље” наглашена је и оправдана касније у Аустроугарској јер је заиста
верно одражавала слику на терену. Она је после пренета на целину,
тридесетих година и то у једној мало чудној форми - „Српска
православна црква”, што наравно као колоквијални термин мислим
да није проблематичан за нас данас, али ствара одређене проблеме.
Нас неправедно оптужују сви они расколници, скопљански и други, да
ми не допуштамо њима оно што сами себи допуштамо, тј. црквени
национализам, иако то дефакто није истина.

Зато постављам као проблем: да ли би било умесно покушати да се
на самом почетку тог Устава или неког сличног правог акта, на сасвим
нов начин, што је Ненад већ указао, постави питање односа помесних
православних цркава, појма аутокефалије итд? Јер помесни сабори се
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данас и даље могу сазивати независно од тих, тобоже, суверених
аутокефалних граница и у кризним случајевима се то тако и ради.
Последњи пут било је то у Софији са њиховим расколом, на Кипру
нешто пре тога, принципијелно може да буде у свако доба и на сваком
месту.

У вези са тим је и питање назива наших епископија где смо ми
најчешће, или врло често, избрисали име града који је седиште
епископа и оставили само име географске области. Код мене је,
срећом, могуће и једно и друго тумачење. „Бачки” је и по Бачу, а не
само по Бачкој области. Моји претходници су били сегедински, па тек
онда бачки, касније новосадски и бачки. У званичној титули, интерној,
код нас се увек говори „новосадски, сегедински, бачки, сомборски...”

Мислим да је то доста важно и неформално питање. Ту је и питање
титула епископа. Код нас је ово данашње стање одраз стања
Краљевине СХС где се подразумевала црква која покрива ту
територију, тј. коју покрива та држава и њени најбитнији градови.

Еп. Атанасије: Морамо један велики грех да исправимо: Нивели-
сање тих епископија није смело да се уради. Нпр. Хумска Епископија
је била трећа или четврта у Српској Архиепископији и Патријаршији,
али не може бити деветнаеста.

Еп. Иринеј: Сигурно. Они су у то време кренули од политичког
стања у том тренутку. Потпуно су дезавуисали историју Цркве и њену
традицију. Онда су казали да су главни: Загреб, Љубљана, Сарајево
итд, да ће они бити митрополити, ови други су епископи и тачка. То
је данас потпуно превазиђено и постоји овај историјски моменат.

Друго, укидање титуле архиепископа, старије и важније него
што је титула митрополита. Шта значи титула митрополита?
„Отис епархиас протос епископос” - први епископ једне
провинције. Митрополит је опет народски термин који је ушетао
у званичну терминологију. Скраћено су говорили „митрополити”,
тј. епископ метрополе једне провинције.

Срамота је наша да римокатолици данас у овој ствари су
доследнији нашем канонском принципу него ми. Код њих немате
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ни једне епархије без имена града и кад је неко митрополит
обавезно му се претходно наводи да је архиепископ тога и тога
града, а митроплит је на неке околне епархије. Није сваки
архиепископ митрополит, али сваки митрополит јесте
архиепископ. То је било и код нас раније: архиепископ сарајевски
и митрополит дабро-босански, затим, архиепископ цетињски и
митрополит Црне Горе и Брда. Је л' тако било?*

*(Одавде је Амфилохије решио да буде архиепископ! Патриотикус)

Митр. Амфилохије: Можда треба још једна титула?

Еп. Иринеј: Треба. Нико се не бори за твоје титуле кол'ко ја!
Молим да се нагласи, у шали, да једини који у званичној кореспо-
денцији му признаје титулу егзарха, против које је гласао, то сам ја. Од
кад је изгласана ја је у сваком акту пишем.

Опростите што сам овако несувисло ову тему покренуо, али
мислим да није без значаја и да треба да нађемо начина да будемо
верни канонском предању и да онемогућимо разним патолошким,
расколничким покретима да нам приписују оно што ми нисмо.

Ми се у дијалогу са „Скопљанцима” нисмо никад руководили
етнофилетизмом, а он је битна одредница читавог њиховог раскола. А
ми то нисмо чинили. Интересантно, сад они сами једне друге оптужују
ко је крипто-Србин а ко није. Кад је Тимотеј давао неке изјаве, овај
други му каже: „Шта се ти јављаш?! Ти си Србин.”

Ми смо им рекли поштено и братски да могу да буду шта год им је
воља и да их нико не тера да буду Срби и да им то ми нисмо никада
рекли. Не могу они на основу тога што сада тврде да су ово или оно,
да ће сада мењати вековни канонски поредак Цркве. То не можемо ни
ми, не могу ни они, нити било ко јер се ради о Цркви као тајни
спасења.

Еп. Атанасије: Задужите неког да прикупља ове Уставе.

Проф. др Ненад Милошевић: Са тим уставима се нећемо усре-
ћити, верујте. Јер исти они одустају од њих. Све је то исти принцип.
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Еп. Игнатије: Дозволите ми да кажем. Како ствари сада стоје у
православљу, ми не можемо постићи консензус ни по ком питању, а
поготово не по овом. Али ако имамо потребе да реформишемо свој
Устав то можемо да урадимо. Ако мислимо да нема потребе и то може
да буде и док се сви не сложе ту ја немам ништа против. Али, бојим
се да и овај благослов Божији, јер многи ће гледати после у нас без
обзира како то буде. Ако будемо урадили то ће бити велики подстрек.
Не знам, то је ваша ствар.

Митр. Амфилохије: Надамо се да ће владика Игнатије помоћи у
раду.

Еп. Игнатије: Ја ћу врло радо да помогнем. Ако би се наш Синод
обраћао службено другим црквама у вези са променом Устава та
акција би била осуђена на пропаст, како Владика каже. Ја мислим да
је идеја била, ако сам ја добро разумео, да ми своја размишљања
обогатимо духовним доприносом многих важних православних
теолога данашњице, у великој мери и наших учитеља у богословљу.
Рецимо, сазовемо један симпозијум без ове званичне ноте. Рецимо,
позвати митроплита пергамског, игумана Георгија Капсаниса који се
бавио црквеним правом и предавао га, без обзира на тај проблем што
светогорци себи дозвољавају да себе уздижу на неку супер-
еклисијалну,супер-епиоскопалнудимензијукојуимникониједао.*
Понекад се и то дешава и што није канонски исправно. Али има тамо
људи као што је иверски игуман, па и други људи могу бити од користи.

*(Сметају му “надепископални” светогорци! Патриотикус)

Еп. Атанасије: Ту је и Пантелејмон Родопулос у Солуну.
Еп. Иринеј: Онда, професор Фидас, па да видимо из Руске цркве,

из других цркава, значи, неколико људи. Не сувише гломазан скуп јер
то постане уобичајена конференција где свако прича своју причу,
после се то објави у књизи и ништа. Него да буде заиста једна жива
консултација, живо саветовање, братско. Исто ово што сад радимо
само у једном ширем обиму, бар да превазиђемо те локалне оквире.
Мислим да у том смислу није то лоше.
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Проф. др Ненад Милошевић: Дозволите ми једно мало
појашњење. Признајем, често сам нејасан у излагању својих мисли.
Нисам предложио да се ревизија нашег Устава врши на васељенском
нивоу и да у томе учествују остале помесне цркве. Ја сам говорио о
проблемима који оптерећују нашу стварност, а који су, мање - више,
истоветни са проблемима других Цркава. О тим проблемима,
дефинитивно, треба разговарати са осталима и не решавати их
сепаратно. Не можемо ми као Српска Црква решавати проблем
дијаспоре, нити можемо у свом Уставу донети једно добро решење
наше дијаспоре. То није само наш проблем. Нити је однос са осталим
помесним црквама или пак однос са државом, односно, државама
само наш проблем. Ми ћемо се сутра наћи у Европској Заједници.*
Тамо већ постоји канцеларија Васељенске патријаршије, постоји
канцеларија Руске патријаршије. Већ имамо појаву да и Цркве између
себе комуницирају преко некаквих канцеларија. У Атини постоји
канцеларија Цариградске патријаршије, Јеладска Црква ће вероватно
да отвори канцеларију у Цариграду. То све више добија нека
политичко-дипломатска обележја.

Ја сам, дакле, предложио тај богословски симпосион који би,
окупио најеминентније стручњаке за ову област, и тако дао свој
допринос у решавању наших проблема. А истовремено можемо до
следећег сабора да радимо на неким козметичким изменама Устава.

*(Зна човек за кога ради! Патриотикус)

Еп. Иринеј: Можда је боље да се Комисија сада задовољи неким
најнужнијим интервенцијама, а да се онда постепено и систематски
изврши ревизија Устава и да се он што више доведе у склад са
канонским предањем.

Еп. Атанасије: Само да обавестим да је у току слагања пречишћен
и прерађен Милашев зборник ,Правила Православне Цркве”.
Прочишћавања нису извршена у самом тумачењу, већ је језик
прилагођен данашњем.

Митр. Амфилохије: Дакле, да закључимо: треба прикупити све
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постојеће уставе, односно, статуте помесних цркава и архиепископија
у Дијаспори на једно место. Мораћемо наћи једну канцеларију у
Патријаршији која би била управо за то.

Чини ми се да смо дошли до закључка да је потребно организовање
једног научног скупа о проблематици савременог црквеног
законодавства. Мислим да би то наш факултет могао, господине
Декане, да преузме на себе. О томе ћемо сами да се договоримо на
следећој седници, да позовемо људе, са благословом Св. Синода, који
се баве канонским правом.

Што се тиче питања измјена: двоумљење козметичке промјене или
дубински захват. Ја мислим да те промене, нужне, најнужније, ради
Св. архијерејски сабор на предлог Синода када се појави таква нека
потреба. Улога ове комисије не би требало да буде то. Ми морамо да
донесемо одлуку да урадимо један озбиљан посао, истинске измјене
и допуне Устава наше цркве. То не може бити урађено за овај Сабор,
не може, ја вјерујем, ни за следећи Сабор. Можемо оквирно рећи да ће
то бити за 2-3 године, па онда како се буде то организовало. Мислим
да је то једино истинско решење. Свака „козметика” ништа у суштини
не решава, а овај научни скуп ће нам бити од велике помоћи, управо,
да сагледамо питања измјене нашег Устава у једном свеправославном
свијетлу и контексту.

Захваљујем свима који су овдје присутни, још су укључени проф.
Крстић и проф. Шијаковић. Владици Игнатију ћемо оставити да у
Уставу напише еклисиолошку преамбулу.

Проф. др Ненад Милошевић: Добро би било да Свети архијерски
сабор и Синод, такође, има једноставно тим стручних консултаната
који ће да помажу у решавању појединих проблема. Немојте ми
замерити, али и сам Архијерејски сабор иако има врхунске теологе,
ипак по утврђеном правилу одлуке доноси гласањем, прегласавањем
и на који све начин не, те је стога потребно постојање неког консулта-
тивног тела. На Васељенским саборима су, уосталом, постојали људи
које су епископи водили са собом као саветнике.

Еп. Атанасије: Говориш као професор са катедре. Ту делује и Дух
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Свети без обзира на све свађе. Сукоби су исто у склопу Духа
Светога.*

*(Свађалица у “Духу Светом”! О, tempora! O, mores! Патриотикус)

Митр. Амфилохије: Захваљујем и позивам вас да останете на
промоцији господина Фотија Манијадиса у магистра богословских
наука.
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ОБАМИСТА

Поводом писма епископа Григорија СА Сабору СПЦ, огласио се и
новинар и глави уредник листа “Печат”, Милорад Вучелић:

„АФЕРИМ ВЛАДИКО!
Некада се говорило о обломовштини, а данас се, захваљујући моди

званој обамоманија, могуће говорити о обамовштини. Ни нас овај
покрет, који у свету узима све више маха, није заобишао. Али, за
разлику од осталог дела света, код нас је обамовштина најуочљивије
присутна у Српској православној цркви! Родоначелник овог помодног
покрета, наш својеврсни Обама, јесте нико други до владика Захумско-
херцеговачки Григорије, самопрокламовани кандидат за патријарха
српског.

ГРЕХ ПРЕМА КОСОВУ
Владика Григорије својевремено је скренуо велику пажњу на себе

када је позвао Радована Караџића и Ратка Младића да се предају
Хашком трибуналу. Предузимљив у бизнису, послован, млад и леп
мушкарац, „који иде у корак са временом и има боље везе са Западом”,
који је у „добрим односима са Милорадом Додиком и Борисом
Тадићем”, пун речи хвале за „младог Вука Јеремића који је урадио
неупоредиво више за Косово од оног што су толики други урадили”,
велики поштовалац лика, дела и значаја министра вера Србије
Богољуба Шијаковића. Његову јединственост у историји православља
дугује, како пишу једне наше новине, и надимку „Гришка ЦИА”.

Међутим, више од свега, њега је за функцију Патријарха СПЦ
препоручивало што је правилно разумео улогу и кривицу Слободана
Милошевића, када је Косово у питању. Грех према Косову благородно
је опростио митрополиту Амфилохију, и наставио: „Једино смо
владика Атанасије и ми из Херцеговине говорили да ћемо изгубити
Косово јер је Слободан Милошевић учинио толико погрешних потеза.
Он је био прави губитник, без истинске свести о томе шта је Косово и
како га сачувати”! Од слова до слова поновљено је оно што упорно,
попут папагаја, говоре британски и амерички званичници и њихова
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пропаганда: „нисте ви криви, Милиошевић је изгубио Косово, ви га
само признајете”.

И рече владика: Косово је изгубљено.
Аферим, владико!

ПРЕДИЗБОРНА КАМПАЊА У СПЦ
Све тајне припреме да се на Сабору за патријарха изабере владика

Григорије, српски Обама, обављане су знатно раније. Власти трију
држава предано су радиле на томе, а труда очигледно нису жалиле ни
неке стране службе, нити амбасадори. Један дневни лист објавио је
преко целе насловне стране слику владике Григорија и најавио његов
избор за патријарха. Има ли бољих препорука од побројаних?!

У складу са новим временима и политичким изборима у Америци,
„владика је сам неко време пре Сабора лобирао за своју кандидатуру
за патријарха, што је, наравно (чуј, наравно!), сасвим легитиман
поступак”. Наравно, наш Обама упорно се залаже и за „лустрацију у
цркви, лустрацију владика коју је на Сабору експлицирао епископ
Фотије и која се, поред Амфилохија и Василија, који су имали контро-
верзне улоге у ратовима, највише односи на Никанора и епископа
милешевског Филарета”.

Међутим, само Бог зна како до тог избора не дође. Сабор одлучи да
замоли Патријарха Павла да наставља да обавља своју функцију. Био
је то знак да се са плана А пређе на план Б.

Владика Григорије, после ноћи у којој „није могао да спава”, својим
колегама написа писмо и отпосла га по епархијама на изјашњавање,
баш као што је некада радио Броз који је између осталог владао и
писмима која су одлазила на „прораду” свим партијским комитетима
широм земље. Додуше, Брозова писма била су тајна, а ово владике
Григорија одмах је постало јавно. Постало је јавно још пре него што
су га неки архијереји уопште и примили. Сва је прилика да се у то
нису упетљали Божији, већ људски прсти.

Ово писмо одмах је пригрлила наша „демократска јавност”. А у
писму је више „прљавог црквеног веша” него у свим унутар
страначким борбама и сукобима око вођства. Раскол СРС-а- и Томе
Николића била је учтива размена удараца у односу на оно с чим се
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јавност суочила читајући писмо нашег Обаме, владике Григорија. Сви
у глас повикаше да је неопходно да се црква реформише, да престане
да буде конзервативна и да, коначно, како цркви и доличи, буде
најмодернија у друштву. Владика Григорије је прави човек за тај
задатак.

И поче права правцата предизборна кампања.
Јер он је наш Обама!

СУРОВА БОРБА ВЛАДИКА
Владика Григорије говори на масовним предизборним митинзима,

као што је, примера ради, онај у Чачку, одржан пред 700 људи. Он,
поборник „дијалога и љубави”, назива неке своје неистомишљенике
„православним вехабијама”(!?), потпуно у складу са политичком
коректношћу коју проповеда. Сви медији контролисани од власти
стављају на дневни ред Синода који заседа Григоријево писмо,
инсистирају да Синод промени дневни ред, да позове Григорија.
Заказују, одлажу и отказују састанке митрополита Амфилохија и
владике Григорија. Ултимативно се захтева да се сви чланови Сабора
изјасне одмах и да своја изјашњења доставе влади и медијима, и то
по хитном поступку.

Владици стижу писма и мејлови подршке. Нема никога у Србији ко
се тих „телеграма подршке” не сећа. Као да се у окриљу Српске
православне цркве одиграва пародија драме коју би могли назвати
„Догађање верника”. А учесници су „модерно” и „конзервативно”
крило у цркви. Развија се права правцата политичка предизборна
борба. СПЦ се ових дана, захваљући пре свега јавном писму и
иступима владике Григорија и медијима под контролом власти,
претворила у политичку странку.

И кренуше сурове борбе владика.
И пред њима иђаше „Гришка ЦИА”.

ЦРКВЕ КАО ИЗБОРНА МЕСТА
Да ни за тренутак не посумњамо у све ово, свакодневно се стара

сам владика Григорије. Даје изјаве за РТС и за, православној цркви
посебно блиску, телевизију Б52, али и свим новинама редом. Попут
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Обаме, он потпуно открива своју политичку тактику па каже у тексту
„Гађао сам Амфилохија”: „Најдиректније сам ишао на то да, метафо-
рично речено, 'повредим' митрополита Амфилохија, јер он је ипак
најодговорнији од свих нас”. Он удара на Амфилоија не само да би га
елиминисао као ривала, већ попут Обаме показује да је после свог
избора спреман да направи Синод као „владу ривала”.

Наш Обама изјављује да би неко „могао да схвати да је његово
писмо било намењено јавности”, а он је само и „збиља желео да се
обрати само архијерејима, онда они да разговарају са својим
свештеницима, а ови са народом о питањима која су ту покренута”!
Очигледно је реч о већ познатом методу масовне партијске „прораде
материјала на ширем терену”.

Прави циљ је, изгледа, да се после жестоке изборне кампање
патријарх бира као што се, рецимо, бирају страначки социјалистички
лидери у Француској или Италији. Тако би сви они који се сматрају
православним могли уз одређену уплатницу да гласају и бирају
патријарха између једног или више кандидата. Према неким
мишљењима требало би омогућити и свим припадницима других
вероисповести да гласају. Зашто да они не одлуче кога би највише
волели да виде на месту Патријарха СПЦ? Политичке партије би се са
својим гласачким телом такође укљкучиле у изборе. То би била
демократија.

И Цркве постадоше изборна места.
Где се гласа за и против нашег Обаме.

НИ КАМЕНА НА КАМЕНУ
Баук реформи који се Србијом као пошаст шири од октобра 2000.

године сада је захватио и СПЦ. Већ се ради на својеврсној арондацији,
прекомпоновању и комасацији епархија и посвемашњој глоба-
листичкој модернизацији. Потпуно се „примила и заживела” идеја да
Београд треба да добије свог епископа. Све у циљу модернизације.
Међутим, стиче се утисак да се прилично оклева да се учини нешто
одиста радикално.

Тако се крајње основано чују предлози да би за епископа бео-
градске епархије требало по аутоматизму бирати градоначелника
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Драгана Ђиласа. Али према мишљењу многих и то је конзерватизам
који оптерећује православну цркву. Требало би ићи директно на избор,
рецимо, Радмиле Хрустановић за епископа. Жена епископ уз одређене
елементе међуконфесионалне толеранције и дијалога – то би била
права модернизација СПЦ-а! Али ту се не треба зауставити. Тако се
чују и све гласнији предлози да се за патријарха никако не би смео
бирати неко ко није ожењен. Дакле, нека се прво ожени па нека онда
буде патријарх! Тако наше боркиње и борци из невладиног сектора не
би више могли да замерају патријарху и епископима својеврсни
мачизам. На пријеме и свечаности увек долазе без својих супруга,
приговарају ове дичне Српкиње и „другосрбијанци”. Можда би право
решење било да Србија овако располућена добије две цркве – једну за
Србију, а другу за „другу Србију”.

Постоје чак и они који у овој великој дебати о Обамином писму
говоре да „држави треба патријарх за независно Косово”. Уколико је
то залога борбе против конзерватизма, не би ни такве идеје требало
одбацивати. Уосталом, зар не рече наш Обама: „Косово је изгубљено”.
Но, дебата се тек распламсава. Наш Обама, владика Григорије,
непоколебљиво, каже: „идем даље”!

На ред је, у дугогодишњој прецизно разрађеној стратегији
уништавања српског народа, дошла и Српска православна Црква.
Очигледно је да је коначан циљ ове стратегије да се српском народу,
након уништења свих институција, сломи и душа.

Да не остане камен на камену.
Аферим, владико!
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Гордана Кнежевић - Монашевић

ЛИЧНОСТ У ЖИЖИ: ВЛАДИКА ГРИГОРИЈЕ

Да ли ће епископ захумско-херцеговачки постати најмлађи
патријарх у историји СПЦ, духовника не знамо, али кад би се од
четрдесет епископа, кандидата за трон поглавара, правила фудбалска
или кошаркашка репрезентација, он би засигурно и у једном и у
другом тиму био - капитен

Да сте на правом путу за манастир Тврдош код Требиња можете
осетити километрима унапред по тешком и опојном мирису грожђа.
Манастирски виноград и ове године је добро родио, а црно вино сорте
вранац је опоро, суво и питко. Пробали смо га, али причу с владиком
Григоријем, епископом захумско-херцеговачким, летос нисмо на-
правили. Његов секретар, отац Никица, рекао нам је да се владика
зарекао да се неће оглашавати у медијима до краја године. Завет је,
међутим, пре неки дан прекршио. Након што јс писмо о својеврсном
ванредном стању у Српској православној цркви, које је послао сабраћи
архијерејима, доспело у јавност и изазвало бурне реакције, владика је
примио екипу РТС-а и за државну телевизију дао интервју, чија се
порука може свести на једну реченицу: будући да је патријарх Павле
у болесничкој постељи и немоћан да води Цркву, патријарх треба да
буде један од четрдесеторице епископа; то је много боље него да
патријарха нема, јер онда мишеви коло воде и не зна се ко је ко и ко
шта ради, а Црква је озбиљна институција, а не секта.

Ко је човек који се усудио да, противно увреженим обичајима
српских православних великодостојника, прозове своју сабраћу што
ћуте о нагомиланим проблемима, попут нехришћанског понашања у
својим редовима и деловања тајних служби у СПЦ и што су дозволили
да „патријарх Павле буде параван иза којег владике скривају сопствене
недостатке”? Да ли је он заиста „зао момак” који хоће да смени светог,
старог и немоћног патријарха, а „добри” га штите од њега и њему
сличних, како је сам Григорије проценио да ће бити медијски
изманипулисан? Да ли иза свега стоји његова амбиција да постане
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поглавар СПЦ или је, како незванично коментаришу у београдској
Патријаршији, „епископ Григорије мудар, паметан и способан млад
човек, искрен и карактеран и да се не би тако експонирао да хоће себе
да види на трону”?

О владици Григорију може се наћи мало личних података.
Најчешће је у медијима представљен као један од најмлађих, најум-
нијих и најдинамичнијих епископа СПЦ, да је аутор више књига, да
се радо појављује медијима, да воли филм, спорт и да одлично игра
фудбал. Чак му и годину рођења не знају. Тек у недавном интервјуу за
РТС Григорије је рекао да су му одузели три године живота. „Имам 42.
а они су написали 39”, рекао је владика. Рођен је, како негде пише, 17.
децембра (по свему судећи 1966), у селу Планиница, код Вареша, у
Босни и Херцеговини, као Младен Јеврић-Дурић. Рано је остао без
оца. Има брата Станислава који је презвитер хумске Саборне и Ва-
сељенске цркве. Наводно, учио је школу за електричара у Варешу, али
је прешао у Београд и завршио Богословски факултет 1994. Потом је
две године био на последипломским студијама у Атини. Године 1992.
замонашио се у манастиру Острог, када је и узео духовно име
Григорије. По повратку из Атине, 1996, постаје игуман манастира
Тврдош код Требиња, а трон епархије захумско-херцеговачке наслеђује
1999. од свог духовног оца владике Атанасија (Јевтића), који се
добровољно пензионисао као епископ.

Мит о Караџићу и Младићу
Новоустоличеном енископу владичанско жезло предао је после

свете архијерејске литургије, митрополит црногорско-приморски
Амфилохије, а по благослову патријарха Павла. Иначе, поред монаха
из манастира Хиландара, Острога и Тврдоша, по сопственом Григо-
ријевом признању, нарочито је владика Амфилохије био његов узор јер
је „његов лик утицао на душу моју и укренљивао је у стремљењу за
дивним анђелским образом монашким”. Исти владика Амфилохије,
међутим, судећи по писму владике Григорија недавно упућеном архи-
јерејима, био је „главни кривац” што су пропали „ванредни избори” у
СПЦ током јесењег заседања Сабора које је почело 11. новембра, иако
је патријарх поднео молбу за повлачење. Како се прича, главни пре-
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тендент на место патријарха и главни заговорник идеје да се због
болести патријарха Павла и његове немоћи да води Цркву изабере
нови патријарх, био је владика Григорије. Имао је, кажу, подршку
ванстраначких структура - председника Србије и Републике Српске,
министарства вера и утицајних пословних кругова - али не и унутар
Цркве. На крају послеподневног заседања, првог дана Сабора,
митрополит Амфилохије је устао и рекао: „Пошто видимо да већина
није за усвајање молбе Његове светости, нека наша одлука буде да га
умолимо да и даље остане на трону СПЦ!” Узалуд су се бунили
епископ Фотије и епископ Иринеј, тражећи да се гласа и да се следећег
дана настави о овој озбиљној теми. Одлука је била донесена, а исте
ноћи, пише Григорије, било је велико весеље у келији код владике
банатског.

У писму које је после Сабора упутио архијерејима, владика
Григорије није штедео митрополита Амфилохија, који је, иначе, на
дан кад је писмо освануло у медијима, био у Москви, на сахрани
сверуског патријарха Алексеја Другог, као представник СПЦ и човек
који практично већ дуже од годину дана замењује болесног патријарха
Павла у његовим званичним дужностима и који такође слови за
потенцијалног наследника садашњег поглавара СПЦ. „Митрополит
Амфилохије, кога сам ја највише грдио у том писму, један је човек
Цркве, најдубље речено. И моја љутња према њему је због моје велике
љубави према њему. И он то зна и он неће да буде мали човек, него ће
бити велики човек. И он ће и многи људи ће почети да озбиљније
разговарају о томе. То је моја нада. И неће бити исто као што је било”,
рекао је владика Григорије у интервјуу за РТС.

Многи би рекли да откад је Григорије устоличен за епископа, у
СПЦ више ништа није исто. Штавише, често се чуло да се млади
владика својим храбрим речима и делима наметнуо у предводника
новог таласа СПЦ. Шира јавност упознала га је пре четири године
када је јавно позвао хашке оптуженике Караџића и Младића да се
предају. Обавеза је сваког човека кад га позове неки суд, па тако и
хашки, да се одазове позиву јер, како је рекао, „није светија глава
старог човека од глава младића које су падале у рату.” Истрпео је многе
критике због таквог наступа, али мишљење није променио. „Сви
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знамо да је Хашки трибунал политички суд, али треба поднети жртву
за народ. Да ли је то Божија правда, то је друго питање. Ја могу да
причам о прошлом рату јер сам био тамо, не може нама неко други да
прича шта је рат и ко су Младић и Караџић. Они су обични људи као
ми. Имали су велику одговорност, али од њих не треба правити мит.
Познавао сам обојицу. Онај је све гледао кроз психологију, овај други
је био војничка амбиција. Али, њих двојица су губили територије и
људе. Какве сам ја људе тамо посахрањивао! Лично сам сахранио пет
хиљада људи, нико старији од 27 година! Имам ту свест да су много
бољи људи дали жртву и умрли за народ”, рекао је својевремено
владика Григорије.

Да има специфичну харизму и да га народ воли, опште је познато.
Отуда можда и податак, који је сам недавно изнео, да у Требињу седам
одсто грађана редовно иде у цркву, док је у Београду тај проценат ну-
ла кома нула и нешто. „На слави града Требиња, који има 35.000
становника, у литији буде 34.000, само ко не може да хода не изађе. На
слави града Београда имате двије, три хиљаде људи. А никакве
промјене нисмо унијели, него смо само отворили врата Цркве и рекли
- људи, ово је ваша кућа, ваш дом, ово је ваш Бог”, рекао је владика
Григорије и истакао да жели да обавести све људе добре воље да нема
амбицију да иде из Херцеговине и мења своју епархију.

Пријатељство с Додиком
Зли језици би рекли да нема разлога да напушта Требиње кад већ

сад живи као - цар. Путује по свету, дружи се са познатима и ути-
цајнима и ужива у свим могућим привилегијама које му пружа блиско
пријатељство са Милорадом Додиком, премијером Републике Српске.
Није тајна да се Додик, иначе чест гост у Требињу, редовно консултује
са владиком Григоријем. Прича се да Григорије често лети хелико-
птером владе РС, „газелом СА-341”, који је својевремено био војна
летелица, али је за потребе владике „преведена” у цивилну. Иначе, у
читавој БиХ регистрована су само три хеликоптера, наводи босански
„Сан”. Како пише овај медиј, Додик је, наводно, прелепу вилу
„Ластва” код Требиња, иначе у власништву државе БиХ. мимо свих
закона, присвојио и поклонио владици да му буде летња резиденција.
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Неки извори кажу да је већ укњижена на Григорија. Према написима
истих новина, већина имовине БиХ у Требињу пребачена је,
Додиковом одлуком, у власништво СПЦ и владике Григорија. Тако је,
пишу, и одмаралиште на Дубровачкој ривијери, у Хрватској, чији је
власник пре рата био Републички секретаријат унутрашњих послова
БиХ, преко Хотелско-туристичког предузећа „Леотар” из Требиња,
дато СПЦ. Одмаралиште се налази између Купара и Сребреног, а
припада му и око 63.000 квадратних метара земљишта.

Лопта кроз ноге
Владика Григорије није омиљен међу муслиманским живљем у

БиХ, између осталог и због изјаве да су муслимани за време прве Ју-
гославије, после Првог светског рата, кад је српска држава била
премоћна, били Срби. „Послије је био комунизам, па није баш било
популарно бити Србин, па су били Југословени. Па се распала Југо-
славија, па су гледали шта ће да буду, па су рекли - сад смо ми Бо-
шњаци. Шта ће бити сљедеће, видјећемо. Ту је проблем са
идентитетом муслимана у Босни. Они су прелазили на ислам зато што
су хтјели да постану Турци. Не само муслимани”, рекао је владика у
једној ТВ емисији. Свидело се некима или не овакво размишљање,
владика Григорије је први, на пример, покренуо иницијативу за обнову
Бегове куће у Требињу коју су Срби срушили за време прошлог рата.
Иако су против ове идеје устали најтврђи Срби и најтврђи Бошњаци,
владика је био категоричан: „Ако су Срби могли да сруше, Срби треба
и да саграде, како би показали градитељску, а не рушилачку снагу.”

Оно у чему се сви слажу у Херцеговини је да владика Григорије
има утицаја. Кад се прошлог марта јавно заложио да полиција коначно
почне да ради свој посао, у Требињу се први пут након рата озбиљно
отворило питање криминала и подигла се велика прашина. „Дневни
аваз” је, ипак, ископао причу да је овакав владикин наступ уследио
након што су криминалци украли „пасат” у власништву епархије
захумско-херцеговачке. Лопов је, наводе, током јурњаве црквеним
„пасатом” пробио картер, након чега је исцурело уље, те је онеспо-
собљено возило остављено негде у Поповом пољу. За разлику од
праксе полиције у Требињу, када се украдена возила ретко нађу, овог
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пута полиција је експресно деловала и у року од два сата пронашла
„пасат”. После тога, на седници СО Требиње, владика Григорије је
прозвао полицију, тврдећи да познаје имена криминалаца. На оваквом
наступу био му је захвалан и главни требињски имам Хусеин Хоџић:
„Ми на проблем криминала у Требињу указујемо годинама, нико није
хтео да чује. Добро је да је владика Григорије проговорио о овом
проблему и надам се да ће то изазвати реакцију полиције.” У
међувремену, владика Григорије је добио претеће писмо аутомафије с
поруком да ће му „доћи главе”, на шта је владика поручио да је
очекивао тако нешто али да зарад мира и безбедности људи којима је
епископ „не би жалио да му дођу главе”.

Да ли ће владика Григорије постати најмлађи патријарх у историји
СПЦ, не знамо, али кад би се од четрдесет епископа, кандидата за трон
поглавара, правила фудбалска или кошаркашка репрезентација, он би
засигурно и у једном и у другом тиму био - капитен. Спортски дух.
добра физичка кондиција и страст према лопти свакако су оно што га
издваја од сабраће у мантијама. Није, наравно, Григорије једино све-
штено лице у СПЦ које се бави спортом, али о његовим фудбалским
бравурама, дрибловању, постигнутим головима, а нарочито „проту-
рању лопте Додику кроз ноге” - као што је било летос, на ревијалној
фудбалској утакмици поводом почетка тређе сезоне дечјег ко-
шаркашког кампа у Требињу, који носи име Дејана Бодироге -медији
не пропуштају да пишу.

Фудбал ће, уосталом, често употребити као метафору за своје
неуобичајено понашање у односу на остале епископе. Више пута је
рекао да говори као „слободан човјек унутар Цркве”. „То је као да
имате слободне фудбалере који понекад праве и неке неуобичајене
финте, али који се не супротстављају правилима игре”, објаснио је
владика Григорије.

“Илустрована политика”,
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Јелена Тасић, новинар “Данас”, мај 2009.

МАЈСКО ЗАСЕДАЊЕ СВЕТОГ АРХИЈЕРЕЈСКОГ
САБОРА И НОВИ СПОРОВИ УНУТАР СПЦ

Овогодишње мајско заседање Светог архијерејског сабора СПЦ
остаће понајвише упамћено по потврди одлуке да патријарх Павле
остане на челу Цркве и посети потпредседника САД Џозефа Бајдена
Србији која био могла бити прекретница за већ поремећене унутар
црквене односе, пре свега када је реч о Косову и Метохији. На прву
годишњицу одлуке да Свети архијерејски синод, у складу с црквеним
Уставом, преузме дужности патријарха, СПЦ је добила нову „црквену
владу”.

У њој је једино заменику председавајућег, митрополиту црно-
горско-приморском Амфилохију (Радовићу) продужен мандат, а нова
кадровска решења наговештавају могућност озбиљније припреме за
ванредне црквене изборе и превагу утицаја „нове политичке
стварности”, коју оличавају председник Србије и премијер РС.

Иако је пре само пола године поглавар СПЦ умољен да остане на
трону Светог Саве - неке владике су тврдиле доживотно, како је и
предвиђено Уставом СПЦ - питање ванредних црквених избора је овог
маја поново враћено на дневни ред. Како објашњавају извори Данаса,
чињеница да је већина владика на јесењем заседању била за проверу
веродостојности патријархове молбе да се због „здравствених разлога
и немоћи” повуче из активне пастирске службе, мада су испод ње
стајали потписи поглавара и „синодалаца”, пресудно је утицала да је
председавајући одложи, без гласања. Зато је на почетку овог заседања
епископ браничевски Игнатије (Мидић), у име архијереја који се
залажу за ванредне црквене изборе, тражио да се преиспита ова
саборска одлука из новембра.

После подуже дискусије, овог пута се гласало. За избор новог
поглавара изјаснило се 15 архијереја, док је 21 било „против” што,
како је Данасу речено у врху СПЦ, није гаранција да се на наредним
Саборима неће поново отварати то питање. Практично, гласање би
могло да се понавља на сваком следећем заседању „црквеног

184



парламента” - све док се не намакне потребна двотрећинска већина,
уколико се пре тога не умеша Бог.

Питање састава Синода које је у програму Сабора и сада
разматрано на крају, под тачком разно, у неким круговима исфорси-
рано је до граница „бити или не бити”, иако се знало да ће главна тема
бити Косово и Метохија. Пошто идеја о ванредним изборима ни на
овом Сабору није прошла, стицајем разних околности и уступака, у
новом сазиву „црквене владе” нашли су се такорећи сви главни
новембарски фаворити за „белу пану”. Епископ захумско-херце-
говачки Григорије (Дурић), чије је писмо браћи архијерејима после
новембарског Сабора једно време било медијски хит, најавио је
заједнички рад на одговорним задацима.

Ипак, у Цркви многи сматрају да ће пресудну улогу имати однос
митрополита Амфилохија и владике бачког Иринеја (Буловића), који
је досад конце углавном повлачио из сенке. Добро обавештени извори
спекулишу да би у случају евентуалних избора, владика бачки могао
да рачуна и на подршку државног врха и кругова око академика До-
брице Ћосића.

Владика Иринеј изабран је за портпарола овог Сабора, а нај-
вероватније ће ту дужност обављати и у Синоду, где му је поверен
ресор мисије Цркве. Сви текстови с његовим потписом објављени
последњих дана на сајту СПЦ имају ознаку синодских саопштења, на
чему се за сада задржао његов контакт гласноговорника СПЦ са
новинарима.

С друге стране, многе је изненадила безрезервна подршка и
признање СПЦ државној политици на КиМ, изражени у завршном
саборском саопштењу. Црквени врх се, очито, не слаже са критикама
епископа рашко-призренског Артемија (Радосављевића) и дела српске
опозиције и косовских Срба на рачун државне политике на Косову.

Додатно искушење за ово мајско заседање Сабора била је балканска
турнеја другог човека америчке администрације Џозефа Бајдена.
Сабор је, како се саопштено, преиначио одлуку за КиМ надлежног
владике Артемија да потпредседника САД ускрати благослов за
посету манастиру Високи Дечани. Иако је портпарол Сабора имао
накнадне јавне примедбе на извештавање “Данаса” о саборској
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расправи о Бајдену, и сам је у потврдио да Сабор о томе није гласао.
У дипломатским круговима тврди се да је програм Бајденове

посете Балкану осмишљен и послат из Вашингтона, уз претходне
консултације са домаћинима. Ко је дао „зелено светло” за Високе
Дечане, сада ћуте и у Председништву Србије и врху Цркве. После
објављивања програма за КиМ, испоставило се да надлежни епископ
није обавештен о Бајденовом одласку, а “Данасу” је у Синоду
потврђено да ни „црквена влада” није званично контактирана.

Бајден, додуше, није први званичник који без сагласности
надлежног епископа посећује манастире на КиМ. То је урадио је и
председник Србије, када је на Велики петак ишао у Високе Дечане да
честита Васкрс, уз објашњење да за тај чин има благослов патријарха
Павла. Они којима се тај чин није допао кажу да је то ипак огрешење
о црквени протокол, јер Високи Дечани нису међу ставропигијалним
манастирима који су под патријарховом јурисдикцијом.

Све у свему, „случај” Бајден долио је уље и на четири године
продубљивано неслагање у СПЦ око проблема обнове цркава и
манастира на КиМ који су страдали у мартовском погрому 2004, да
би одмах по завршетку Сабора био доведен и у везу са случајем
Духовно-рехабилитационог центра Црна Река. Центар је се нашао на
удару јавности и Синода после објављивања неколико година старих
снимака батинања зависника од дроге. Владика Артемије је сменио
управника Центра свештеника Бранислава Перановића и забранио
примену физичких метода у Центру, али у Епархији рашко-
призренској и даље сумњају да је реч о „монтираном процесу” због
ускраћивања благослова другом човеку САД, чији је циљ
дискредитација владике Артемија. Владика бачки је у име Синода
узвратио подужим „утуком на утук”, тврдећи да је реч о „опсесији о
глобалистичком диктату”.

Ништа мање бурна није била није саборска расправа о проблему
обнове цркава и манастира на КиМ на основу Меморандума који су
2005. потписали СПЦ и Министарство културе КиМ, а којим се
владика Артемије од почетка није слагао. Сабор, како тврде извори
“Данаса”, није прихватио да саслуша извештај стручне комисије о
обновљеним објектима, већ је владици Артемију дао рок да до јуна
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спроведе саборску одлуку о њиховом пријему. У противном најављене
су казнене мере, које су најављиване и уочи овог саборског заседања.

Поводом све чешћих тврдњи у медијима да би због „непо-
слушности” владика Артемије могао да се нађе пред црквеним
судом, у Синоду је нашем листу речено да „црквена влада” има
овлашћења од Сабора да води обнову на КиМ и на првој инстанци
предузме мере против епископа који не поштује саборске одлуке,
али да случају даљег спора „предмет” иде на Сабор.

Стручњаци за црквено право упозоравају да је СПЦ, од одлуке да
Синод преузме дужности патријарха, коју и поједини епископи
сматрају нездравим решењем, на известан начин у „ванредном стању”
и да би однос снага у епископату могао да превагне над канонским
правилима. С друге стране, током овог саборског заседања чуле су се
и најаве да би евентуално „дисциплиновање” владике Артемије, због
у суштини политичког неслагања са обновом по Меморандуму, могло
да отворило и питање кршења три пута потврђене саборске одлуке о
начину служења литургије о коју се више владика оглушава,
укључујући и поједине чланове новог Синода.

Што би рекао Ђорђе Балашевић, неко то од горе гледа све.
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Косара Гавриловић

КОСОВО И МЕТОХИЈА У ДАНАШЊОЈ СРБИЈИ
(предавање)

Пре него што почнем да говорим о Косову и Метохији у данашњој
Србији желим да се захвалим оцу Виктору што ми је допустио да са
вама поделим моје утиске о Косову и Метохији а свима вама што сте
остали после литургије само да бисте чули оно што имам да кажем.

Замолила бих вас да овом приликом имате на уму следеће:
1. Не налазим се пред вама као било чији представник. Говорим

само у своје име. Говорим као неко ко је провео годину и по дана у
манастиру Грачаница на Косову, посвећеном Покрову Пресвете
Богородице. Чињеница да тамо живим и радим као преводилац
Његовог Преосвештенства Владике Артемија, епископа Рашко-
призренске и косовско-метохијске епархије, не значи да вам се
обраћам у његово име. Говорим без његовог допуштења и знања, јер,
по мом одласку из манастира на овај пут, ни он ни ја нисмо знали да
ће до ове прилике доћи. По мом доласку овамо, међутим, једва да је
било дана а да ме неко није упитао: ‘‘Како је на Косову?’‘ И сваки пут
када би ме то питали, одговарала сам истим речима: ‘‘Стање на Косову
и Метохији је лоше и биће горе’‘. И сваки пут када бих изговорила те
речи, бивало ми је све јасније колико је тамошње стање доиста
страшно. Зато сам одлучила да вам о томе говорим и да Владичин
благослов затражим накнадно, надајући се да ће ми опростити овај
грех самовоље.

2. Ако говорим о нечему као о чињеници, то значи да сам се у то
лично уверила или то непосредно чула од врло поузданих особа. Но
морамо имати на уму да живимо у несавршеном свету у коме чак и
најпоузданије особе могу да погреше.

3. Уколико изоставим нешто што вас занима, можете после мог
излагања поставити питање или сами рећи оно што сматрате важним.

4. И, као последње, морам вас упозорити да ће оно што имам да
кажем бити веома непријатно. Непријатно за Русе, још непријатније за
Американце, а најнепријатније за овдашње Србе. Али вас преклињем
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да ме саслушате до краја. Саслушајте ме зарад сопственог добра, јер
се ово једнако тиче вас колико и нас. Не тражим помоћ. Нама нико не
може помоћи. Сада нас само Бог може спасити.

Пошто сте чули ово упозорење вероватно ћете закључити да су, по
моме, Срби главни кривци за катастрофалну ситуацију у којој се
Србија данас налази. И бићете у праву: ми смо главни узрок наше
муке. То, међутим, не значи да нас Албанци не убијају. Убијају нас
сваког дана, и сваког дана чине живот још неиздржљивијим. Са сваким
новим јутром на Косову и Метохији има мање Срба. Ми полако
нестајемо са Косова и Метохије. Али то није ништа ново. То вам је
већ добро познато.

То такође не значи и да су Запад у целини, и Америка посебно,
лишени кривице за ову катастрофу. У случају Србије они су одиграли
врло прљаву улогу. Понашање Америке према Србији било је немо-
рално, нечасно и у супротности са њеним сопственим и међународним
законима, и њеним интересима. Али о томе данас не желим да говорим
јер Албанци, Западна Европа и Америка ни приближно нису оно што
данас у нашим животима има највећи значај. Изрека која каже
‘‘Суочили смо се са непријатељем и он је ми сами’‘ у потпуности се
може применити на нас.

Данас желим да говорим о новој опасности која прети вама колико
и нама, желећи да кажем да ћете се, уколико то не схватите данас, или
сутра, или за месец-два – у сваком случају врло скоро – пробудити
једног јутра и открити да је ова страшна несрећа и ваша, не само наша.

А сада да се окренемо Косову и Метохији у данашњој Србији и
Србији уопште – не зато што су Косово и Метохија неотуђиви део
Србије – не зато што су ‘‘срце и колевка Србије’‘, не зато што су света
српска земља. Они то, наравно, јесу, али то није оно најважније.
Најважније је да све што се данас догађа у Србији није само повезано
са Косовом и Метохијом већ се тиме и одређује. Све што се збива на
Косову и Метохији директно зависи од владе земље у којој се те
области налазе, а то је Србија. А оно што се данас збива са
Православљем у Србији нераскидиво је повезано са Православљем
широм света.

Шта могу да вам кажем данас о Србији уопште и о ситуацији на
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Косову и Метохији посебно? Да ли је могуће говорити о данашњици
а не рећи бар неколико речи о јучерашњици или давнијим временима?
Ви већ знате да је прича о Србији прича о непрекидним, или
непрекидно понављаним, поделама. То је прича о распрама и судбо-
носним унутрашњим сукобима. Узгред, пре седамдесетак година, када
сам била у нижим разредима гимназије и тек почињала да учим српску
историју, уз сваку лекцију непрестано се понављала једна реч. Нико од
нас ђака није тада знао шта она значи, али је звучала мрачно и опако,
како је и требало, јер је објашњавала неуспехе и поразе наше ране
историје. И мада ми деца нисмо разумели значење израза међусобица,
већ тада смо почели схватати да су унутрашњи сукоби проклетство
Србије. Али сагледавање узрока нечијих невоља је једно, а њихово
искорењивање нешто сасвим друго. Расколи су били и увек ће бити
проклетство Србије.

Стога не изненађује да је чак и данас Србија подељена земља. Када
помислим на Србију, видим њен симбол – велики крст који дели
простор на четири једнака, незаокружена дела, са словом ‘‘С’‘
уписаном у сваком од њих. Она представљају апсурдни али сасвим
тачан српски мото – Само слога Србина спасава, али уместо тих слова
ја видим четири сегмента српског друштва раздељена крстом.

секуларна власт црквена власт

неверујући верници
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Вертикално, друштво је подељено у 1. државу коју води секуларна
влада, 2. цркву која има своју владу, то јест Свети архијерејски сабор
и Свети синод. Ова два сегмента јасно су одвојена један од другог.
Хоризонтално, друштво је подељено у оне који владају и оне којима
се влада. У трећем пољу налазе се неверујући који се подвргавају само
секуларној власти. Четврто поље представља вернике, то јест
свештенство, монаштво и паству. Но овај последњи сегмент мора се
подврћи не само црквеној влади већ и секуларној власти. Тако је
одувек било. Данас, међутим, сваки од ова четири сегмента подељен
је на још два дела, а они ни у ком случају нису једнаки. Један део,
предвођен не само секуларном влашћу већ и црквеном, много је већи,
гласнији и моћнији од другог, који ми се чини тако мали да је готово
невидљив. Већина је жучно решена да ‘‘иде у Европу’‘, док ми, у
другом делу, питамо: ‘‘Како? Па зар ми нисмо у Европи?’‘ Кад бисмо
упитали људе на улици због чега су тако жељни да се придруже
Европи, шта очекују да тамо нађу, стекли бисмо утисак да је њихова
једина жеља да добију визу и могу да путују. Виза је за Србе постала
ново златно теле. Ако бисте их потом упитали шта желе да учине у тој
новој обећаној земљи у коју ће та толико жуђена виза да их одведе а
која се зове Европска унија, не бисте добили јасан одговор. Не због
тога што се људи плаше да кажу шта им заиста лежи на срцу. Не, људи
у Србији се више ничега не плаше – и то је застрашујуће. Тај феномен
заслужује да се о њему каже више јер је одсуство страха заправо један
од највећих и најстрашнијих проблема с којима се Србија данас
суочава. Не бисте добили јасан одговор јер га нема. Људи не знају
зашто би путовали. Свеједно им је куда иду, свеједно им је шта ће
чинити када тамо буду приспели. Мени се чини да они желе да путују
да више не би били сами, да се не би осећали усамљеним, одбаченим
и напуштеним од свих. Србима је мука од усамљености. Али оно што
је трагично је што они изгледа не схватају је да ће, када буду постали
део Европске уније, и даље бити усамљени и одбачени као данас јер
је Европска унија клуб за одабране, клуб тако ексклузиван да чак ни
чланство у њему не гарантује прихватање за равноправног члана.
Пољска, Бугарска и Румунија, па чак и Грчка, већ то добро знају. Али
Срби су изгледа глуви за њихове огорчене притужбе против ‘‘обећане
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земље’‘. Српски народ посматра с апсолутном равнодушношћу море
доказа да се према Бугарима и Румунима Европа понаша као зла
маћеха из бајки а не мајка какву су очекивали. Али, ни народи, као ни
обични људи, не уче се на туђим грешкама.

А шта је са српском владом? Српска влада вероватно зна зашто
тако силно жели да се придружи Европској унији. Она врло
артикулисано објашњава зашто Европску унију морамо сматрати
Обећаном Земљом и не разуме зашто онај други део, онај мали,
безначајан, једва приметни део Србије који је против тога, не верује
својој влади. Ми јој не верујемо из много разлога, од којих је први да
добро знамо да нас Европска унија никада неће прихватити. Можемо
испунити све услове које нам ЕУ поставља, али она ће стално
измишљати неки нови, дотле непоменут, и захтевати да испунимо и
њега. Ми то знамо, и влада то зна, али владу није брига. Она се не
плаши никаквих нових услова које Европској унији могу пасти
напамет. Она очито има своје интересе. Који су ти интереси? Ја то не
знам, али сам у великом искушењу да кажем да је наша влада
поткупљена.

Сви они који су у проевропском блоку, сви ‘‘западњаци’‘ – у влади
и изван ње – мисле да су Косово и Метохија највећа препрека на
њиховом путу до Европе. Они су чврсто уверени да бисмо, само када
би они нестали са лица земље, истог часа били примљени у Европску
унију, и да би заједно са Косовом и Метохијом нестале и све наше
недаће – економске, политичке, друштвене, духовне и црквене. Можда
ћете рећи: ‘‘Па не ваљда и црквене? Какве везе оне имају са Косовом
и Метохијом?’‘ Али уверавам вас да проевропска јавност у Србији
сматра да би озбиљни проблеми који данас море нашу Цркву били
сместа уклоњени нестанком Косова и Метохије.

Чули сте како помињем поделе у Србији и унутрашње сукобе као
проклетство Србије од самог почетка њене историје. Али за разлику
од наше данашњице, у српској прошлости постојало је нешто
недељиво, нешто што никада није изазивало поделе. То је била Црква.
Да, знам. У Цркви је увек било раскола, а у народу јереси. Али Црква
је после четрнаестог века, после турске најезде, после уништења
Српског царства, опстала. Опстала је лишена спољног сјаја, богатих
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одора и величанствених, златом украшених икона, лишена анђеоског
звука својих хорова, али лишена и раскола. Црква је преживела.
Сиромашна, прогоњена, сатерана под земљу, преживела је. Чак је ни
комунисти нису успели потпуно уништити. Преживела је до краја
двадесетог века и онда посрнула.

Као што сам рекла, наша Црква је данас подељена као што је
подељена влада и као што је подељен народ. Народ је подељен око
таквих питања као што су ‘‘Треба ли да се придружимо Европи или
не?’‘ или ‘‘Треба ли заједно са Европом ићи ка глобализацији или не?’‘
И Црква је подељена око истих питања. Али за Цркву су она нешто
сложенија него што су за остали свет. Црква таква питања не може да
разматра са чисто економске или геополитичке тачке гледишта. Што
се Ње тиче та питања воде читавом низу других која су моралне,
духовне, или чисто црквене природе, а које Она мора узети у обзир.
Могли бисмо очекивати и од наше владе и од народа, као
колективитета и као појединаца, да покушају да одговоре на питања
као што је: ‘’Којој Европи толико чезнемо да се придружимо? Оној
која назива НАТО бомбардовање Србије, у коме је страдало више од
3.000 цивила, међу којима и мноштво деце, хуманитарном интерве-
нцијом? Или је то Европа која се не усуђује да заштити права својих
становника хришћана јер то не би било политички коректно, док
истовремено вредно штити верска права муслимана?’‘ Влада, наравно,
није обавезна да се брине о духовном животу народа, али Црква јесте.
Црква је обавезна да се брине за духовно спасење својих верника. Ми
у Цркви тражимо спасење. Ми у апостолској Цркви тражимо истину.
Христос је ученике називао сољу земље. ‘‘Ако со обљутави, чим ће се
осолити?’‘ (Мат. 5:13) Шта ако српске владике изгубе оно што је
њихова главна одлика, оно чиме се одређују? Шта ако су српске
владике решиле да се придруже секуларној власти у потрази за
западним вредностима? Шта ако и они желе да се придруже Европи
и заједно са Европском унијом пригрле глобализацију? Знају ли они
уопште шта ‘‘глобализација’‘ значи? Могу ли да нам објасне зашто су
они, наши јерарси, тако махнито жељни да се придруже Европи?

Сваки владика има своје разлоге. Неки су похлепни. Неки су
неутаживо амбициозни. Има их који се плаше. Страх је изузетно
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убедљив разлог. Лично знам за двојицу владика које је Стејт
Департмент натерао да се потчине уценивши их оптужбом за ратне
злочине, тврдећи да америчка влада има необориве доказе за то и да
се у било ком тренутку могу наћи у Хагу и бити оптужени као ратни
злочинци. Али америчка влада сматрала је кориснијим за Америку,
или је то Стејт Департмент сматрао, да они задрже своје положаје и
сарађују са Америком. Они су се уплашили и реаговали као кукавице.
Остали су на својим положајима и почели да испуњавају налоге
Америке.

Негде пред крај рата у Босни, или одмах потом, не сећам се више
тачно године, радила сам као преводилац за једног од њих. Била сам
с њим у америчком Конгресу када је оптужен за етничко чишћење.
Био је то Владика Атанасије кога сам добро познавала, поштовала и
изузетно волела. Знала сам да није крив за оно за шта га оптужују.
Знала сам то не зато што сам га познавала и волела, већ због тога што
сам му гледала лице и чула глас којим је одговарао, а пре свега због
тога што оптужбе нису имале никаквог смисла. Нико нормалан није
могао сматрати његова дела – која, узгред, никада није порицао – ичим
другим до чиновима храбрости и хуманости. Ниједан суд у свету не би
му никада судио – осим, наравно, суда у Хагу. Не знам да ли га Хаг
оптужује и за неке друге злочине. Нити знам какве оптужбе би могле
бити подигнуте против Митрополита Амфилохија. Не знам ни да ли
Стејт Департмент стварно има необориве доказе за наводне злочине
ова два јерарха. Не знам, и то није важно. Оно што јесте је да су они
криви за нешто друго: уплашили су се, и понели се као кукавице.

Плашити се није грех. Свети апостол Петар се уплашио и подао
страху, али га то није спречило да чује кукурикање петла. Покајао се и
заплакао. Али, Амфилохије и Атанасије нису се само понели као
кукавице–онисутоипостали.Акадасупосталикукавице,њихдвојица
од тројице најстаменијих и највећих бранилаца Православља,
православнеистинеисрпскогправославногнарода,посталисуиглавни
заговорници Западне Европе, Америке, њихових вредности, њихових
потреба и њихових планова за Нови светски поредак. И, још горе, не
само што су сагрешили, већ су сачинили и потпуно нов концепт Цркве,
њених догми, целе наше вере, не би ли свој грех оправдали.
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И тако се нова јерес појавила у Србији. Истини за вољу, она није
била нова. Најпре се пре десетак година појавила у Грчкој, можда и
нешто раније. Могло би се рећи да су га у Србији прве приметиле наше
старамајке са села. Оне можда не умеју да читају и пишу, али знају
литургију наизуст. А литургија је одједном почела да се мења. Најпре
су се јавиле једва приметне промене у редоследу службе, па је дошло
изостављање, или се то драгим старицама само чинило? Али када је
при Великом уласку хору забрањено да са амвона пева Иже херувими,
нису само сеоске старице приметиле да нешто није у реду. И када се
испоставило да исповест више није нужна, свима је постало јасно да
ствари стоје прилично лоше. Тада су у Цркви почели озбиљни
разговори које је Црква покушала да прикрије. Али, није успела. Људи
су знали. Не све, наравно, не сваки детаљ, али неке врло важне, врло
тужне и застрашујуће чињенице доспеле су до њих. Сазнали смо на
пример да један од владика који није делио његово мишљење, рекао
Владици Атанасију: „То што чиниш је против канона”, нашта је
Атанасије одговорио: „У новој стварности, каноне само мачку о реп”.

То су речи човека који је до недавно био један од великих српских
каноничара, поштован не само као стручњак за канонско право, већ
још више као један од његових оданих бранитеља.

И шта је то, могли бисмо упитати, „нова стварност”? Или, како се
углавном назива „нова стварност у настајању” или чак „нове
стварности”, у множини? Зар није отужно и помислити на све те нове
стварности? Које су све то ‘‘стварности’‘ и колико их је? И докле ће се
развијати? И у шта?

Не осећате ли како тле испод ваших ногу подрхтава? Зар вам од
тога не припада мука? То није измишљотина каквог „лудог научника”.
То су речи српског владике, јерарха Српске православне цркве у којој
хвалимо и славимо Господа који нас је утврдио на стени свога учења.
Више не можемо чврсто стајати ни на стени.

Стога је прошле године одлучено да се питање нове јереси стави на
дневни ред седнице Архијерејског сабора. О јереси се, наравно, никад
није званично говорило као јереси. Називана је „променама” или, ређе,
„реформама”.

Прошле године људи, или тачније онај једва приметни сегмент
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друштва који се занима таквим питањима, чекао је са великим
интересовањем, чак узбуђењем, на седницу Архијерејског сабора и
почетак расправе о јереси. Нисмо били ни узнемирени ни уплашени.
Већ смо се радовали победи јер смо знали да ће Владика Атанасије
говорити у прилог реформи а да ће каноне бранити један од три велика
‘‘А’‘ – како су седамдесетих година прошлог века називали Амфи-
лохија, Атанасија и Артемија. Наша страна уопште није сумњала да ће
Владика Артемије победити.

Друга страна се, међутим, вероватно сложила са нашом проценом
исхода па је на самом почетку седнице питање јереси скинуто са
дневног реда. Исто се поновило и ове године. Питање „промена”
стављено је на дневни ред, а потом је, на велику жалост, скинуто.
Кажем „на велику жалост”, зато што расправа о променама мора
водити и расправити о самој јереси, отворена расправа о том питању
будући од суштинске важности за нашу духовну добробит. Нама је
апсолутно неопходно да најпре признамо постојање јереси а да затим
утврдимо њену суштину у свим појединостима.

Пре годину дана, мало пре сазивања Архијерејског сабора, у једном
од својих разговора са монасима Владика Артемије поставио је следеће
питање:„Штамислите,браћо,које јенајважнијепитањескојимседанас
суочавамо?” Једногласни одговор био је, наравно, „Косово и Метохија”.
„Не”, одговорио је Владика. „Не Косово и Метохија. Косово и Метохија
су,уосталом,самокомадземље.Најважнијепитањепреднама јекакода
заштитимо и спасемо своју веру од јереси.”

Ја овде нећу детаљно анализовати елементе јереси. Само ћу рећи
оно што су ми они који та питања познају боље од мене представили
као њену срж – њену главну догму. Укратко, греха више нема. Тако
сада знамо зашто се нико у Србији ничега не боји и не стиди. Нема
греха зато што је Христос својим страдањем на крсту „смрћу згазио
смрт” и ослободио нас заувек не само од првобитног греха већ и од
греха уопште. Другим речима, у „новој стварности” сви греси су
унапред опроштени. То значи да више нема потребе за покајањем.
Због чега би се кајали ако нема греха? То значи да исповест више није
нужна. Можемо се причешћивати, вероватно стога што се то сматра
само симболичним гестом.
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“Косово је само комадић земље”. Тешко је поверовати да је те речи
изговорио најстраственији, најнеуморнији, најнеустрашивији бра-
нитељ Косова и Метохије. Ми који смо у њему видели другог светог
ратника Артемија нисмо могли да поверујемо да је он доиста изго-
ворио те речи. Али он их је изговорио, и рекао и више од тога. Ако
изгубимо нашу веру, изгубићемо и Косово. Ако сачувамо нашу веру,
Бог ће сачувати наше Косово, ако то буде Његова воља. Оним што је
рекао Владика Артемије дао је Синоду додатни изговор да га уклони.

Синод већ дуже времена покушава то да учини. Владика је у више
наврата оптуживан за финансијске малверзације без икаквих стварних
доказа. У јесен 2004. покушали су да га прогласе лудим. Чак су и мене
покушали да убеде да је оболео од озбиљне душевне болести. Тада
јеромонах а данас Владика Аустралије и Новог Зеланда, Иринеј
Добријевић, и Викарни Епископ Теодосије липљански, звали су ме
телефоном и тражили да се сретнемо како би ми подробно објаснили
душевно стање Владике Артемија. До тог сусрета никада није дошло.
Мене нису убедили, а не верујем да су били успешнији ни код других.

Какав облик је узело лудило Владике Артемија? Један од симптома
је по њима било његово чврсто одбијање да допусти да исти они
Албанци који су 17. марта 2004. уништили и тешко оштетили цркве и
друге црквене објекте на Косову, укључујући и Владичански двор у
Призрену, обнављају уништено. Могло би се рећи да је његово
одбијање, с обзиром на околности, било изразито разумно. Међутим
Савет Европе, који је желео да учествује у финансирању пројекта
обнове, инсистирао је да тај посао буде поверен албанским
извођачима. Пошто је Владика то одбио, Савет Европе се обратио
Синоду, и Синод је наложио Владици да потпише Меморандум о
обнови цркава и других објеката. Владика Артемије га је потписао,
али је одмах повукао потпис. Током наредне четири године он је јавно
и жестоко нападао пројекат. У почетку је то било питање принципа:
Владика је само сматрао да је неприродно да уништитељи буду
обновитељи оног што су уништили. Касније се појавио још један
разлог, чисто технички. Оно што су албански извођачи ‘‘обновили’‘
почело је да се распада после циглих годину дана. Но без обзира на то,
Синод кога је сада предводио Владика Амфилохије, у међувремену
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већ најпослушнији сарадник Савета Европе и Америке, потписао је
Меморандум о прихватању „обновљаних” објеката без одобрења
Владике Артемија. Према црквеним канонима, међутим, Митрополит
нема никаквог права да се меша у послове неке епархије.

Пре неколико месеци, априла или маја 2009, Синод је поставио
ултиматум Владици Артемију: до 1. јула он ће или прихватити
обновљене цркве и друге епархијске објекте, или бити изведен пред
црквени суд због непослушности према Синоду, и других активности
које могу водити расколу у Цркви.

У штампи су се појавили бројни чланци о овом најновијем сукобу
између Митрополита Амфилохија и Владике Артемија. Међу њима је
било текстова који су писали стручњаци за канонско право, како
клерици тако и лаици, који су били било на нашој страни било на
страни Синода, али који су сви били сагласни да Синод нема на шта
канонски да се позове и да ће црквени суд ослободити Владику свих
оптужби. Сви су били убеђени да ће Владика Артемије одбацити
ултиматум.

Нико, међутим, није јавности саопштио једну кључну
чињеницу. Нико није поменуо да је црквени суд, оног часа када се
пред њиме подигне оптужба, каноном обавезан да ослободи
владику свих његових дужности и на његово место постави
управитеља. Суђење може потрајати годину или две. Можда чак
седам или девет година. Но ма колико суђење трајало, до момента
када буде завршено, борба за Косово и Метохију, за очување
целине Православља – за све зашта се Владика Артемије борио –
била би завршена. И ко би био победник?*

* (Све је најављено у септембру 2009! Патриотикус)
Владика Артемије потписао је Меморандум о прихватању

обновљених цркава и других објеката.
Сви ултиматуми, као и други облици уцене, имају нешто

заједничко: никада не иду сами. После првог, неминовно следе други.
Тако је било и у овом случају. Други ултиматум уследио је убрзо после
првог: Владика се мора преселити у обновљени двор у Призрену.

Призрен је стари српски град – престоница Цара Стефана Душана
који је владао у 14. веку. Недалеко од Призрена, Цар Душан је подигао
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величанствени манастир од белог мермера, посвећен Светим
Арханђелима. Средином 15. века Турци су почели да га руше а у 16.
веку и да одвозе мермер од кога је саздан. Године 1615, мермер је
употребљен за грађење велике џамије у Призрену посвећене Синан
паши, истом оном који је наредио да се мошти Светог Саве изнесу из
Манастира Милешеве, донесу у Београд и спале на Врачару. (Узгред,
када су се Срби вратили у Призрен на крају турске окупације 1912.
није им пало напамет да сруше Синан пашину џамију. Тај пример ante
factum политичке коректности вероватно је био велика грешка.)

У 20-ом веку Албанци су довршили уништење Светих Арханђела.
Али, крајем тог века Владика Артемије је поново изградио Манастир.
У ствари, Владика га је двапут поново подигао јер су га 17. марта 2004.
Албанци спалили до темеља. Сада је Манастир окружен бодљикавом
жицом и немачким трупама из састава Кфора. У њему живи пет-шест
монаха. У Призрену се не виде трупе Кфора, јер у граду, с изузетком
једног старог Србина, живе само Албанци.

Када је Његово Преосвештенство Иринеј, владика нишки, пренео
Владици Артемију налог Синода да се што је могуће пре врати у
Призрен, Владика Артемије је упитао: „А ко ће нас тамо штитити”?
Одговор је био да тамо заштита неће бити потребна.

И то је тачно. Владици и свима онима које ће повести са собом
заштита у Призрену неће требати, будући непотребна јер је немогућа.
Нико их тамо не може заштитити, као што ни 17. марта пре пет година
нико није могао заштитити ни његов Двор, ни Цркву Богородице
Љевишке, ни Манастир Светих Арханђела, нити српско становништво
које је тог дана потпуно нестало из Призрена, осим једног јединог
старог Србина.

И тако Синод Српске православне цркве шаље српског владику,
Артемија, у мучеништво, и то невероватно цинично не покушава ни
да сакрије.

Владика Артемије често је био оптуживан да жуди за муче-
ништвом. Но, он то не тражи. Нико од нас не тражи мучеништво.
Током сваке литургије упитна јектанија два пута се окончавају молбом
да се има „мирна, чиста и безболна смрт”. Стога није грех не желети
мучеништво, и њега нико од нас не жели. Једино тражимо да нам Бог
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подари снагу вере која ће нам дати храбрости да издржимо и не
подамо се страху, када дође последњи час.

И шта ће се сада десити? Владика се суочава са избором: може се
поново потчинити Синоду и поћи ка свом распећу или одбити и ићи
пред црквени суд. Ми не знамо шта ће одабрати. Али са извесношћу
можемо тврдити да ће то бити оно што му се у том тренутку учини
бољим, или бар мање штетним, зарад својих вољених, православних
Косова и Метохије.

И зато вас сада питам какав други одговор се може дати на питање
„Како је на Косову и Метохији?” осим да је стање на Косову и
Метохији тешко и да ће бити још теже?”*

*Извор: Интернетсајт “Српски лист”

Напомена
Текст овог предавања, одржаног септембра 2009. у Парохијском

дому руске цркве Светог Јована Крститеља у Вашингтону, добили
смо од пријатеља из иностранства.

Косара Гавриловић, ћерка предратног министра и дипломате,
добровољца и четника из 1912. године, писца Милана Гавриловића,
рођена је 1924. у Београду. По завршетку Другог светског рата
заједно са целокупном породицом остала је без отаџбине, имовине,
држа-вљанства и ‘‘грађанске части’‘. Дипломирала је француски и
руски на Кембриџу. Предавала је руски на Универзитету Џорџ
Вашингтон у Вашингтону и радила као преводилац за Стејт
Департмент. Иако је преводила и за америчког преседника Џорџа
Буша старијег, хрватски председник Фрањo Туђман je, приликом
пријема у Белој Кући, захтевао да ‘‘ћерка Милана Гавриловића за њега
не преводи’‘.

Госпођа Гавриловић је 2000. провела неко време у Грачаници.
Априла 2008. преселила се из Балтимора, САД у Манастир, где ради
као преводилац Његовог преосвештенства Владике Артемија, Епи-
скопа рашко-призренског и косовско-метохијског.

Поред препева 21 српске народне песме на енглески (Songs of Serbia,
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Serbian Literary Company, Toronto, 2002), госпођа Гавриловић је
објавила и збирку својих песама на енглеском и српском, Walls and
Cracks in Walls и књигу Ребека Вест и Гавриловићи, Жагор, Београд
2008, о пријатељским везама своје породице и познате енглеске
списатељице.
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