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ХРИСТО ЈАНАРАС

ПРИ МАТ И КО ЛЕ ГИ ЈАЛ НОСТ*

Н. Ра сел: Фраг мен та ци ја са вре ме них на ци о нал них Пра во слав них 
Цр ка ва – или Пра во сла ви зам – је бол на ствар. К то ме, пре пир ке око 
пи та ња ју ри здик ци је ко је по след њих го ди на уо ча ва мо на ро чи то у Ис
точ ној Евро пи али ка ко сте при ми је ти ли, и на За па ду, су истин ска са
бла зан. Шта би мо гло да бу де рје ше ње? Не чи ни ли се да епи скоп ска 
ко ле ги јал ност из и ску је од ре ђе ни при мат ка ко би би ла функ ци о нал на?

Ово ме до во ди до пи та ња, зар не по сто ји и уло га Пе тро ве слу
жбе? Ни ко лај Афа на сјев је у свом по зна том есе ју из ло жио ви зи ју 
„Цр кве ко ја пред сје да ва у љу ба ви“. При је не го је иза бран за па пу, 
Бе не дикт XVI, Кар ди нал Ра цин гер, го во рио је о пап ству пр вог хри
ћан ског ми ле ни ју ма као не че му што ну ди мо дел за од но се са Пра
во сла вљем. Шта би Рим тре бало да пре ду зме ка ко би по но во за у зео 
мје сто у пен тар хи ји па три јар ха та?

Х. Ја на рас: Ово су пи та ња од ви тал не ва жно сти. На гла ша вам да 
је све што ћу из ни је ти са мо мо ја при ват на ми шље ња, те не пре тен
ду јем на то да мо ра ју би ти ис прав на.

Из вје сно је да се не мо же мо на да ти да се је дин ство Цр кве у ва
се ље ни мо же до сти ћи уко ли ко си но дал ни си стем не функ ци о ни ше 
на пра ви на чин. Тај си стем не мо же функ ци о ни са ти уко ли ко се не 
раз ри је ше два очи глед на про бле ма. Пр во, ко пред сје да ва са бо ром? 
Дру го, за што би епи скоп не ке од ре ђе не Цр кве пред сје да вао при је 
не го ли не ки дру ги? Дру гим ри је чи ма, ко је је зна че ње и уло га по
рет ка пр вен ства епи скоп ских сто ли ца (ка те дри) у Цр кви.

По треб на нам је озбиљ на сту ди ја о то ме ка ко је си но дал ни си
стем функ ци о ни сао и ко ји је по ре дак пр вен ства по сто јао у пе ри о
ду при је рас ко ла. Ова ква сту ди ја по треб на нам је не за то да би смо 
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на мет ну ли ста ри по ре дак као ври јед ност по се би, већ ка ко би смо 
уо чи ли кри те ри ју ме, на чин екли си јал ног ре зо но ва ња ка ко по пи
та њу уста но ве са бо ра та ко и по пи та њи ма пр вен ства.

Усу дио бих се да ка жем да је по зи ва ње Цр ка ва на њи хо ву древ
ност, тј. да су осно ва не од стра не Хри сто вих апо сто ла (нпр.Рим од 
стра не Пе тра или Но ви Рим од стра не Ан дре ја) не што што ап со
лут но не по сје ду је екли си јал ни сми сао или ка рак тер (тј. не ма зна
че ње или ка рак тер ко ји от кри ва исти ну, ни ти је по се би еван ђел ско 
у сми слу да об ја вљу је ра до сну ви јест). То су кри те ри ју ми пот пу но 
се ку лар ног мен та ли те та, па и у скло пу тог мен та ли те та су не зре
ли. Ка да не ко под у пи ре соп стве ну ва лид ност, ау тен тич ност и моћ 
на те ме љу сна ге ау те ри те та пр во га од сво јих прет ход ни ка, он да је 
то ап сурд но до мје ре ко мич но га. Ау то ри тет апо стол ских осни ва ча 
Цр ка ва Ма ле Ази је, или пак по ми ња ње ових Цр ка ва у От кри ве
њу Јо ва но вом исте ове Цр кве ни је мо гло за шти ти од исто риј ског 
ис тре бље ња.

Рим ска Ка то лич ка Цр ква је усво ји ла, или бо ље ре че но за кри те
ри јум је дин ства (ло кал них) Цр ка ва на зе мљи из у ми ла иде о ло шку 
хо мо ге ност – хо мо ге ност ко ја мо же да се кон тро ли ше од стра не 
„не за блу дљи ве“ ка те дре. Ова вер зи ја ге о граф ско – кван ти та тив не 
уни вер зал но сти до ве ла је до сле де ћих до бро по зна тих кон се квен ци: 

 из об ли че ње под ви га бор бе за вје ру/по вје ре ње (бор бе да 
се пре ва зи ђе его и до стиг не за јед ни ча ре ње у ти је лу Цр кве – 
бор бе за при па да ње) у бор бу за ин ди ви ду а ли стич ко до стиг
ну ће – по сје до ва ње „ис прав них“ убје ђе ња. Ин те лек ту а ли зам 
је та ко за ми је нио ем пи ри зам цр кве ног свје до че ња.

 по пр ви пут у људ ској исто ри ји ство ре на је мо гућ ност за ра ђа
ње то та ли та ри зма: не ми ло срд ног ад ми ни стра тив ног ме ха ни
зма за кон тро лу људ ског ми шље ња, на си ља над из го во ре ном 
и пи са ном ри јеч ју и про гон (уз му че ње и уби ја ње) ди си де на та.

Све ово оту ђи ло је екли си јал ни до га ђај учи нив ши га ин ди ви ду
а ли стич ком ре ли ги јом. Циљ те ре ли ги је био је спа се ње ин ди ви дуе 
а ору ђа за то би ла су ин ди ви ду а ли стич ка мо рал ност, ин ди ви ду а
ли стич ка док три нар на ор то док си ја и ин ди ви ду а ли стич ки об ли ци 
бо го слу же ња. Ре ли ги о ни за ци ја Цр кве је кључ но ин сти ту ци у нал но 
оту ђе ње, зна чај ни је од би ло ког дру гог од ко га је хри шћан ско ис ку
ство и свје до че ње бо ло ва ло кроз ви је ко ве. 
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Са бор је сто га скуп епи ско па у ко ме сва ки од њих слу жи исти ни и 
је дин ству ло кал не Цр кве као ти је ла, што ће ре ћи, као ико на на чи на 
по сто ја ња Бо жан ске Тро ји це. Епи скоп је отац ти је ла, што ће ре ћи 
слу га свих, во дич сва ког чла на у про мје ни ње го вог или ње ног на
чи на по сто ја ња. Он ни је иде о ло шки ко ме сар, ни ти ад ми ни стра тор, 
ни ти де спот (по пу лар на грч ка ри јеч за епи ско па((у срп ском вла ди
ка,прим.прев)), ни ти вла дар ни го спо дар, ни ти про па ган ди ста иде
о ло шких док три на. Он је пр ви због то га што је по след њи, слу га свих 
у екли си јал ном са бра њу. Пре ма то ме он и не уче ству је за то да би 
из ра зио сво ја лич на ми шље ња, по гле де ни ти па мет не иде је, већ ка ко 
би из ра зио ис ку ство сво је ло кал не Цр кве. Уче ству је за то да би би ло 
ко ју те му про цје њи вао кри те ри ју ми ма ово га ис ку ства. 

Ово је та ко ђе и раз лог због ко га је са бор и про ду же так Ев ха ри
сти је. Не ко пред сје да ва Ев ха ри сти јом, и сви са слу жу ју ре а ли за ци
ји и ма ни фе ста ци ји Црк ве као на чи на истин ског по сто ја ња. Са бор 
у ви ду има исти циљ и тра га за њим истим сред стви ма, не кроз 
иде о ло шку уни со ност већ кроз ма ни фе ста ци ју екли си јал не исти не 
као на чи на ег зи стен ци јал ног је дин ства, као ико не тро јич ног кра ја 
пу но ће по сто ја ња. Што се пред сје да ва ња/на чал ство ва ња и слу жбе 
при ма та ти че, оно да би би ло екли си јал но мо ра да у прак си ма ни
фе сту је Хри сто ве ри је чи: пр ви је по след њи од сви ју, слу га сви ма. 
Опа ска кар ди на ла Ра цин ге ра зву чи жа ло сно илу зор но, или мо жда 
и као де ко ра тив но уљеп ша ва ње из про па ганд них раз ло га. Да би 
по но во по ста ла Цр ква ко ја „пред сје да ва у љу ба ви“, ка ко је на зи ва 
Иг ња ти је Ан ти о хиј ски, Цр ква Ри ма мо ра да пре о бра зи сво је по
сто ја ње од ин ди ви ду ал но цен трич не ре ли ги је, од „ко ро ва“ у Бо жи
јој њи ви, у Ekklēsia – у дру га чи ји по ре дак ствар но сти. Ова ква тран
сфор ма ци ја мо же је ди но да се ис ку ству је као ес ха то ло шка на да.

Ана ло ган слу чај ви ди мо у па три јар ха ти ма пра во сла ви зма. Пра
во сла ви зам се ри мо ка то ли ци зму про ти ви иде о ло шки, док је у 
ствар но сти ва ти ка ни за ци ја ње го вих ин сти ту ци ја и функ ци ја на
про сто чи ње ни ца: иста ре ли ги о ни за ци ја екли си јал ног до га ђа ја, 
иста ин ди ви ду а ли стич ка вер зи ја спа се ња, исте гру бе игре око ау
то ри те та на те ре ну иде о ло шких пред ста ва.

Са свим си гур но, она Цр ква за ко ју ве зу је мо сво је на де је скри
ве на Цр ква. Она је по пут сје ме на по ло же ног у зе мљу или по пут 
жи вог ква сца уну тар мр твог бра шна.

Превод са ен гле ског: Дра жен Ту па ња нин




