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Апстракт: Циљ овог чланка је да изнесе ар
гументе за прихватање Саборâ одржаних у Ца
риграду 879–880 и 1351. године као васељенских.
Аутор наводи историјски пресек рецепције ових
Сабора у Правос лавној Цркви, показ ујући да су
пре „западног ропства“ правос лавног богос ловља
они сматрани за Васељенске, на крају додајући
конкретне предлоге у вези са радом будућег Вели
ког Свеправос лавног Сабора.
Кључне речи: Васељенски Сабори, саборност
Цркве, Св. Фотије Велики, Св. Григорије Палама,
еклисиологија, Filioque

1. Нес ум њиво да су Сабори израз и проја ва са мог бића и живота
Црк ве, проја ва Црк вене вере на де л у. Сабор – „Ве л ик и Са вет“ – је
и сам а Света Тројиц а. Како је то рек ао још Свет и Фот ије: пре веко
ва је Све та Тројиц а сцркви ла се и од л у ч и ла да спасе па лог човек а:
„Јед инс тво /Свет е/ Тројице, сабравш и се Себи у Црк ву /=сацрквивиши
се/, ако је дозвољ ено рећ и – а дозвољ ено је то рећ и за обнов љењ е, јер
1 Текст /недовршен/ писан поводом најаве одржавања будућег Православног
Васељенског Сабора, названога на припремним Свеправославним Саветовањима
именом „Свети и Велики Сабор“, како је бивало кроз историју Православне Цркве,
који би Сабор потом био прихваћен као Васељенски. Сврха овог чланка је подсећање:
да би будући Сабор требало најпре да потврди Светих Седам Васељенских Сабора
Православне Цркве и њима приброји, потврђујући их и признајући као Васељенске,
ова два Света Сабора. – Види и Додатак на крају овог текста.
* tvrdos@teol.net
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је и за (прво) ствара њ е речено Да створимо човека по слици и при
лици Нашој (Пост. 1, 26) – је д инс твеном од л у ком вољ е, од ре д и ла је
обнову скршенога створењ а (=тј. човека)“.2 Што ће рећ и да је свет и
род људс ки почео да пос тоји, и за ис та пос тоји, бла г од арећ и Сабор
ној од л у ц и Све т е Тројице. У јед ној дру г ој Бесе д и исти Све т и Фот и је
ка же: „Саборе који су током времена васе љ ен у очиш ћа ва л и од ко
рова (јерес и), сабра ла је бла г од ат Прес ве т ога Ду х а, и они су јед н и
од дру г их зна њ е стиц а л и“ – и набраја: „Први (Васе љ енс ки Сабор) је
од мног их делом пракс у под раж авао, Друг и је за пример и образац
имао Први“... итд.3
2. О Васе љ енс ким Сабори м а писа но је мног о пу та кроз истори
ју Пра вос лавне Црк ве. Помен у ћемо, нпр., спис Св. Герм а на I Ца
риг радс ког (715–730): „Догм атс ко слово о Све т им Сабори м а и током
времена од почет к а нас та л им јерес и м а прот ив Апос толс ке пропо
ве д и“, упу ћен Ан т и м у, ђа кон у Кат ол и чанс ке /=Саборне=Правос лавне/
Црк ве, који опис у је првих шест Васе љ енс ких Сабора, а са мо пом и
ње тек за поче т у иконоборачк у је рес.4 Зат им треба помен у т и Пи
смо Св. Фот и ја Цариг радс ког Михаи л у Бугарс ком, у коме набраја и
украт ко опис у је седам Васељ енс ких Сабора.5 То Пис мо писано је
око 865–6. год ине.
3. Сам Свет и Фот ије потом је одрж ао Велик и Васељенс ки Сабор
у Храм у Свете Софије 879–880. год ине (од 14. новембра 879. до 13. мар
та 880. г.), и исти је у акт им а тог Сабора на више мес та назван „Све
ти и Васељенски Сабор“ (


  ) и конк ретно
у са мом догматскому /одл уц и/ о неп роменљивос ти Символа
вере, у којој одл уц и се пот врђује Седм и Васељ енски Сабор (који од
тад а и Римска Црк ва признаје као такав, а до тад а се, под утицајем
Франака, колебала), као и у Канону 1. тог Сабора којим се забрању
је проширивањ е и новачењ е дотад ашњег познатог првенс тва час ти
2     – 
    



  
  (Пост. 1, 26),  
  – t   
      


.
–
Свет и Фот ије Вел ик и, Омилија 9, 9 на Рођ ењ е Бог ород ице (крит ичко изд. В. Лау р
дас, Сол ун 1959, стр. 96).
3 Омилија 18, 4, говорена на завршетку Великог Сабора 867. г.
4 „











 


 “ // 

, Атина 1852, т. 1, 339–369; PG 98, 39–88. – Одавде је веро
ватно у Беседи Светог Саве у Жичи 1221. г. поменуто само 6 Васељенских Сабора.
5 Писмо 8. 1, 375–389 и PG 102, 656–388; наш превод у Свештени
Канони Цркве, Београд 2005.
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Римског прес тола. Акта овог Фот ијевог Сабора 879–880. г. изд ао је
из рукописа први пут Пат ријарх Јерусалимски Доситеј у своме дел у
  (Јаши, 1705, с. 33–102),6 и сам Доситеј је тај Сабор смат рао
Осмим Васељенским, како ћемо видет и мало даљ е.
4. Пос тоји јед ан сажет преглед свих мањих и већ их Сабора од
Апос толског у Јерусалим у па до „Осмог Васељ енског“, текст познат
као Synodicon Vet us.7 Текст је написан ускоро пос ле друге смене Па
тријарх а Фот ија (887. г.) и писан је од неког ант ифот ијевца (по језик у
сличан је са ант ифот ијевс ким Животом Игњатија пис ан им од Ник ит е Давид а
Пафлаг онц а); у њем у се навод и Сабор из 869–870. г., под Пат ријархом

Игнат ијем, на којем је свргн ут и анатем исан Св. Фот ије, као „Осми
Васељ енски Сабор“ (§162)! Аутор тог Синодикона је међут им недос ле
дан, јер даљ е у текс ту (§162) пом ињ е да је папа Јован VIII преко својих
легата са царем Василијем Македонцем „изм ирио разд војене и Фо
тија оставио у миру“, чиме уствари указ ује на велик и Фот ијев Сабор
789–880. г. на коме је изм ирена Цариг радска и Римска Црк ва, али
који Сабор је истовремено пониш тио помен ут и Сабор од 869–870. г.
и све његове одл уке анулирао, што је све признао и пот врд ио папа
Јован VIII, што значи да тај, сад а пониш тени, Сабор није могао бит и
Осми Васељ енски (као што и није био ни на Запад у, нег о тек од 12. век а, како
се вид и из Пис ма папе Лава IX /1049–54/ Пет ру Ант иох ијс ком (PL 143, 772–3) и
њег овог кард инала Хумберта де Силва Канд ид а у текс ту анат еме кој у је оста
вио на олтару Св. Софије (PL 143, 1004).

5. Дак ле, Осми Васељ енски Сабор могао је бит и, и јес те, тек Фо
тијев Сабор 879–880. год ине. Тек овај Фот ијев Сабор (а не Игнат ијев
Сабор 869–70, како пог реш но стоји у помен ут ом Синодикон Вет ус) пот врд ио
је Свет и Седми Сабор 787. г. као Васељенс ки, што се вид и и по томе да
у Рим у тек од 880. г. броје Седам Васељ енских Сабора,8 мад а и то ни
је свуд а случај, јер у Франачкој црк ви Никејски II називај у „псевдо
Синод“, јер је, наводно, „одрж ан без ауторитета Апос толске столи
це“ и јер га је Сабор Карла Великог у Франкфурт у 794. г. „пониш тио
и сасвим избрисао“.9 Зато је Свет и Фот ије на 5. седниц и Сабора 880.
г. (26. јан уара) зат раж ио да тај Сабор пот врд и Никејски II као Седми
6 После њега акта су преиздавана више пута: Mansi 17, 373–524; Ј. Кармирис,
, т. 1, 1960², стр. 168–271.

7 

, изд. J. Duffy – J. Parker,
DOP, Washington, 1979.
8 F. Dvornik, Le Schisme de Photius, Paris/Cerf 1950, p. 596.
9 Hincmar de Reims, PL 126, 360A. Кардинал Хумберт у 11. в. и папа Паскал II на
Латеранском Сабору 1112. г. још увек броје само „четири прва сабора /Васељенска/“!
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Васељенски, јер „наша /Источна/ Црк ва свагд а њега назива и про
повед а као Седми (   ) и са осталих
шест Свет их и Васељ енских Сабора га истим почас тима пох ваљу
је (  

)
 “, а кол ико је чуо, дод аје Фот ије,
Римска Црк ва, као и Источни Прес толи, прих ватај у његове (=Седмог
Сабора) догм ат е, док о прибрајању њега остал им Свет им и Васељ ен
ским Саборима и проглашавању Седмим, пос тоји изглед а нека сум
ња, јер се так ве вес ти шире (отуд а), али истин у (о томе) још увек до са
да не знамо“. На то су се папски легат и слож или и заједно са целим
Свет им Сабором изрек ли анатем у ономе ко не прих вата Никејски
Друг и Сабор као седми Васељенски (Акта 5, 3–8. Доситеј, стр. 363–4).
6. Иначе овај Фот ијев Сабор 879–880. г. називао је себе и схватао
као „Свети и Васељенски сабор“ (


  ), ка
ко су га назвали сам и легат и папе Јована VIII, и сав Сабор, и Фот ије,
и сви topotrt /=мес тобљус титељи/ Источних Пат ријарах а, и цар
Василије.10 На 6. седниц и, 3. марта 880. г., у палат и Хрисотриклинон,
где су били Фот ије, Папски и Источни легат и и још 18 Епископа, цар
Василије предлож и да, пош то и он потпише акта Сабора и одл уке,
да онд а, као што су сви претходни Васељ енски Сабори, тако и овај
„Свет и и Васељ енски Сабор“ донесе одл ук у о црк веном веровању:
„Смат рам за бољ е, ако је и вама заједно угодно, да сви, у једном и
слиј у ()
 и дубоком миру сјед ињ ен и у Хрис ту, Глави свиј у,
спојени, прогласимо и јед ан орос Црк веног верова њ а (
      ), не не
к и но
ви и на
кнадно уведени, нег о онај који је Свет и и Велик и Сабор у Никеји (325.
г.) утемељио и остал и Свет и и Васељ енс ки Сабори сас тавише и сана
дог рад ише“ (   ).11 Све ово показ ује
и доказ ује да је Црк ва Правос лавна на Исток у овај Фот ијев Сабор
у Светој Софији 879–880. г. већ тад а смат рала за Осми Васељ енски
Сабор, а то пот врђуј у и схватањ а бројних каснијих Отаца Црк ве и
богос лова до наших дана, као што ћемо даљ е видет и.
7. Пат ријарх Ант иох ијс ки Теодор Валса мон (12. век), у своме ту
мачењу 1. Ка нона Фот и јевог Сабора у Све т ој Софи ји 879–880. год и
не, назива овај Сабор „Васељенским Сабором“ (  
  – 2, 766), као што и сам Саб ор себ е назив а
у свом 2. Канон у: „


   “ (тамо,
стр. 707).
10 Акта 5, 19–20, 32, 34, 40–53; 6, 4. Доситеј, 
 , стр. 367, 370–1,
373–5, 377.
11 Акта 6, 5. Доситеј, стр. 377.
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8. Нил, Мит рополит Родоски,12 у спис у: Сажето казивање о Све
тим и Васељенс ким Саборима,13 пос ле описа 1–7 Васељ енског Сабо
ра, пише о Осмом Васељ енском Сабору: „Овај Свет и и Васељ енски
Сабор 380 Свет их Отаца био је за време цара Василија Македонца
(867–886), на којем Сабору је нас тао мир између Западне Црк ве и
осталих Пат ријаршија, кад су западни јавно исповед или /=призна ли/
да тако читамо и верујемо као и ви, без неког дод атка, Свет и Символ
тако као стоји и како заис та јес те Символ Истините вере; а оне ко
ји дод ај у или оду зимај у, и ми анатем ишемо. Тад а је био Јован (VIII)
папа Римски, Фот ије Пат ријарх Цариг радски, и мес тобљус титељи
Римске Црк ве Епископи Пав ле и Евг еније и Петар презвитер и кар
динал, и (такође) друг е Пат ријаршије кроз (своје) мес тобљус титељ е.
Кад а су се они сас тали рад и опш те слоге /=једном ис лија/ Црка ва, он
да су говорили...“ – и даљ е навод и говоре Папских легата, Пат ријарх а Фот и
ја, предс тавн ик а Ист очн их Пат ријарш ија и чланов а Сабора; посебно пак наво
ди одл ук у Сабора на 6. седн иц и: о неп роменљивос ти Символа вере, и, на крај у,
навод и Пис мо папе Јована VIII Пат ријарх у Фот иј у.

Даљ е Нил Родоски пише и о Деветом Васељ енском Сабору, тј. о
Палам итском Сабору у 14. век у: „Овај Свет и и Васељ енски Девети
Сабор био је за време бла женога и приснопа мјат ног цара Ан д рони
ка (III) Палеолога (1328–41), и Јована сина његовог (1341–91), прот ив
Варлаа ма и Акинд ина. Јер су они догмат или /=учили/ једном да нема
никак ве разлике у Бож анској природ и између суш тине и енерг ије,
него да је то једно исто и неразличито, а друг и пут опет говорах у да
има разлике: да је суш тина нес творена, а њене суш тинске и при
родне енерг ије дозвољ авај у да су другачије, али не нес творене, него
створене; и још да је просијавша на Тавору бож анска светлост про
сто бљесак и творевина, која нас таје и нес таје, и није природни сјај
Бож анске природе, нит и Бож анс тво и Светлост неп рис тупна и гору
ћа. Прот ив, дак ле, ових који овако говорах у сас таде се овај Сабор,
изобличивши их као нераз умне и лаж љиве у свакој врс ти речи, и као
нечес тиве већма од друг их јерет ик а. А били су прис утни на овом
Сабору Исидор Цариг радски, Лазар Јерусалимски, и Ант иох ијски
(Пат ријарх) преко двојице мес тоб љус тит ељ а, Григ орије Палам а, Фи
лотеј Кок инос и мног и друг и монаси, врлински и учени, који су ове
анатем исали. Прим или смо да (верујемо) да Бога дејс твуј ућег об
12 Из 14. века, око 1360. г. (што се види у спомињању „блаженог и приснопамјат
ног цара“, тј. недавно умрлога Андроника III Палеолога). Димитракопулос (
, 88) сматра да је тај Митрополит уствари био Нилос Дамалас (из 15. века).
13 





 // 
, 1, стр. 392–4.

73

Теолошки погледи / Theological Views XLV (1/2012)

јав љује енерг ија Бож анс тва (    ),
а да није ниједно од Три Лица енерг ија; прим или смо да оно што
нема ник ак ву сил у или енерг иј у нит и јес те, нит и неш то јес те, нит и
му има пот врде или нег ирањ а ( 
 ), а оно што има (сил у
или енерг и ј у), свак ако јес те друг о од онога што (ту си л у/енерг и ј у) има“
(исто, стр. 394–5).
9. Свети Симеон Сол унски (1416–1429) пом ињ е Фот ијев Сабор
879–880. г. као „названи Осми /Васељ енски/ ( ), и го
вори да га пом ињу и Лат ини, и Акта његова су позната, у којима је
мог уће тачније дознат и о новотарији Лат ина ( 


 
), и како тај Сабор, оне који се усуђуј у да говоре да је Бож анс ки
Дух и од Сина (тј. Filioque), – подвргава анатем и; а пред ао је (нама овај
Сабор) да се на свак и нач ин држ и Свет и Символ неп ромењ ен“.14
Такође Мануил Калека (антиисихаста, прешао у Римску Цркву и
постао доминиканац, †1410) сведочи да „многи овај (Фотијев) Сабор
називају осмим“ (quam etiam synodum quidam octavum appellant).15
10. Свети Марко Ефески је на Фераро-Флорент инском Сабору,
1438/39. г., на 6. седниц и, у дискусији са кард иналом Јулијем Цеза
ринијем, који му је траж ио да пок аже „акта Осмог сабора“, мис лећ и
притом на Игнат ијев Сабор 869/70. г., овако одговорио: „Тај Сабор
који пом ињ еш има акта прот ив Фот ија, у време папе Николе и папе
Адријана; пос ле тога је био друг и Сабор (879–880) за време папе Јова
на (VIII) и васпос тавио је Фот ија и пониш тио први Сабор (Игнат ијев,
869/70), којег папе Јована налазе се Пос лан ице у корист Фот ија, који
(Сабор) је назван Осми Сабор (  )“.16 Та
кође Св. Марко Ефески у свом Исповедању вере пише: „Прих ватам и
целивам уз речених Сед ам Сабора и онај сабрани пос ле њега за вре
ме благочес тивог цара Ромејског Василија (Македонца) и најсвет ијег
Пат ријарх а Фот ија, који је назван и Осмим Васељенским (
 ), на којем су бил и прис утн и и мес то
бљус титељи блаженог Јована папе старога Рима“.17
11. Генадије Схоларије, Пат ријарх Цариг радски, први пос ле па
да под Турке (1454–1456. г.), у два своја дела прот ив Лат ина и униони
ста, назива Фот ијев Свет и и Велик и Сабор „Осмим Васељенским“.
Тако у своме опширном дело О исхођењу Светога Духа (2,4,7), набра
14 Дијалог о јересима, 19. PG 155, 97.
15 Contra Graecorum errores, 4. PG 152, 206C.
16 Манси 31, 551–553. Cf. Actorum Graecorum Concili Florentini, pars I, ed. J. Gill,
Roma 1953, p. 90–91.
17 Доситеј Јерусалимски, 
 , 418–419; такође код Св. Атанасија Паро
ског, , Солун 1981, стр. 394.
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јај ућ и сед ам Васељ енских Сабора, зак ључ ује: „Са ових Сед ам Васе
љенских Сабора сагласан је и онај за време Фот ија (држ ани) Осми
Васељенски (


 ), сабран и
у Цариг рад у, где су били прис утни мес тобљус титељи Римског Арх и
јереја – и набраја их – који папини мес тобљус титељи, кад је прочитан
наш Символ (вере), мног о су гласова изрек ли да се ни на који начин
не новачи тај Символ (   ).18
Исто тако Пат ријарх Генад ије у спис у Кратка Апологија да се не при
хвата Сабор у Флоренцији и (тамошње) зло дефинисано сједињење, спо
мињ е „Осми и Васељ енски Сабор ( ),
који је пот врд ио Седм и Васељ енски (Сабор), сходно обичај у Васељ ен
ских Сабора, и васпос тавио блаженог Фот ија, и осуд ио свак и дод а
так (у Символ у), било у мис ли, било у речима“.19 У истом спис у и истом
контекс ту Схоларије спом ињ е и сус рете и разговоре са Лат инима у
време Теодора I Ласкара (1204–1222) и Пат ријарх а Германа II 1234. г.,
као и потом за време Анд роник а II Палеолога, „кад а се сас тао Васе
љенски Сабор – 1285. г. – прот ив новотарије (  

 – до
датк а Filioque, што је био прих ват ио Јован Век и цар Мих аи ло VIII Палео лог),
кој у /новотариј у/ је изм ис лио отац царев (Мих аи ло VIII) и нас тојао на
многе начине да је наметне, али није успео“.
Значајно је да споменемо и разм иш љањ е Схоларијево, којим у
нас тавк у крит ик ује лат инско схватањ е да називај у „васељ енским“
своје саборе држ ане пос ле раскола ( ), „мад а на њима
нис у била нит и их нак надно са папом пот врд или чет ири Пат ријарх а
(са Истока). Онд а би, зак ључ ује с разлогом Генад ије, и нама – Пра во
славн им а – пош то су Лат ин и пос тал и расколн иц и, припао назив васе
љенс ки (за Сабор 1285. г. који је осудио Јована Векоса) из истог разлога. А
праведније би нама припало да тако суд имо (  ) због овога
што је спочетка речено. Јер ако папа, имај ућ и са њим засед ај уће са
мо фиг уре (тј. од њега назначене став љенике) Пат ријарах а (   
     ), приг раб љује назвањ е васе љенс ки,
заш то ми да не смат рамо и називамо васе љенс ким наше Саборе, на
којима свима беше прис утна у свем у Истина?... Јер они који о свем у
мис ле правилно (     ), јед ино су они,
као Црк ва Хрис това (


), мак ар кол ико бројн и би
ли ови друг и од њих отцеп љени, управо ти који истин у говоре, те
њима, а не онима друг има, већма припад а тај назив, то јест нама.
Јер нис мо се ми отцепили, нег о су они тај пад дож ивели; нит и ми
18 Oeuvres completes de Gennade Scholarios, t. 2, Paris, 1929, p. 423.
19 Oeuvres completes de Gennade Scholarios, t. 3, Paris, 1930, p. 85.
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лошије од њих мис лимо, мад а ни они раније нис у лошије мис лили и
исповед али нег о ли што сад а мис ле, од времена прих ватањ а дод атка
(у Символ вере)... Дак ле, на мног о је нач ина истин ит ије да верујемо да
је онај Сабор прот ив Век а – 1285. г. – био васе љенс ки, док овај пос ле
(Сабор) у Фиренц и нис мо ни требали одрж ават и, јер нас је онај (ра
нији наш) Сабор спречавао, и саме ствари су нас јавно уверавале да је
бољ е да мирујемо, и Бог нам је многе знаке слао да се опамет имо и
себе од буд уће срамоте и штете ослобод имо“.20
12. Цариг радски Пат ријарх Симеон Трапезунтски (1472–75 и
1482–86) одрж ао је 1484. г., за време свог друг ог пат ријарховања, „Све
ти и Велик и Сабор“ у Цариг рад у у црк ви Памакарис тос, који је себе
називао „Васељенс ким Сабором“ (   ),
а који је пониш тио Флорент ински Сабор и сас тавио Акол утију /=По
сле дова њ е/ за повратак у Правос лавље оних из Латинс ке шиз ме.21
13. Пат ријарх Доситеј Јеруса лимски, који је изд ао акта Фот и
јевог Сабора у Св. Софији 879–880. год ине, како смо већ помен ули,
више пута назива тај Фот ијев Сабор Осмим Васељенским, и у Томос у
Агапис (где су објављена та акта), и у своме Додекавивлос у,22 где наво
ди како и Нил Сол унски (14. век), и Јосиф Вријеније (15. век) и Марко
Ефески и Ник ита Никејски пом ињу овај Фот ијев Сабор и називај у га
Осмим Васељенским.23
14. Источни Пат ријарси, у својој познатој Посланици 1848. г.,
пиш у (§ 6) да је папа Јован VIII, „у својој Пос ланиц и Светом Фот иј у
на Осмом Васељенском Сабору (' ) обја
вио по свој васељ ени прот ив новачењ а правос лавног богос лов ља о
Светоме Дух у“ (тј. прот ив Filioque у Символ у вере).24
15. Епис коп Далмат ински Никод им (Милаш), у своме студ ио 
зном чланк у „Осми Васе љ енс ки Сабор“,25 пош то је излож ио украт
ко рад и од л у ке Ве л иког Фот и јевог Сабора 879–880. г. за к љу ч у је:
„Ка ко се овај Цариг радс ки Сабор 879–880. г. у ни чем у не раз л ик у је
од бивш их Се д ам Васе љ енс ких Сабора, та д а сли је д и да се тај Са
20 Исто, стр. 86.
21 Доситеј Јерусалимски, Томос агапис, стр. 678; 
, 5, 443–7.
22 Историја Патријараха Јерусалимских, књ. 7, гл. 15. // изд. В. Ригопулос, Со
лун, 1983, стр. 227–229.
23 За Нила Солунског и Јосифа Вријенија, као и за Никиту Никејског, нисам сти
гао да прибавим податке и дела у којима пишу то што наводи Доситеј.
24 Ј. Кармирис, 

 , т. 2 (изд. 1953), стр. 909.
25 Чланак написан 1914. г., објављен посмртно у часопису Хришћански живот, бр.
3/1925, стр. 97–114, чији је одговорни уредник био о. Јустин Поповић. Треба запазити
да је објављивање овог чланка било ускоро после најаве припремања будућег Васељен
ског Сабора Православља на Свеправославној конференцији у Цариграду 1923. г.
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бор по карак т е ру своме мора признат и за Сабор Васељенски као и
пређа ш њи Васе љ енс ки Сабори; а пош то је тај Сабор са та к вим ка
ракт ером први пос лије бивш их сед ам, то је он по број у Осми Васе
љенски Сабор“. Епис коп Ми лаш на д а љ е на вод и из аката тог Сабора
ослов ља ва њ а истога као „Све т и Васе љ енс ки Сабор“ и „Све т и Васе
љенс ки Осми Сабор“ (стр. 107). И дод аје: „Пос ле овога Цариг радс ког
Сабора 879–880. г. ни је би ло ник а к вог Васе љ енс ког Сабора, који би
тај Сабор и форм ално објавио за Осми Васељ енс ки, као што је то
овај Сабор учин ио за Друг и Никејс ки (787. г.) објавивш и га Седм им.
Али, као што је у свијес ти Црк ве важ ио овај пос ледњи за Седм и Ва
се љ енс ки за близ у стот ин у год ина, без форм алне обја ве о томе, та ко
је то исто било и за Осми овај наш Васељ енс ки Сабор у свој Ист очној
Црк ви од времена кад је био тај Сабор па кроз сва даљ а времена“. И
даљ е Еп. Никод им навод и ко све признаје овај Фот ијев Сабор за Ва
се љ енс ки: „Ан т иох ијс ки Пат ри јарх Теодор Валса мон у 12. ви јек у, у
комен тару свом 1. ка нона овога Сабора спом ињ е га Васељенским“.
Зат им на вод и Св. Марк а Ефес ког и њег ову изја ву на Флорен т ин
ском сабору о Фот и јевом Сабору као Осмом Васељенском, и Дос и
теја Је руса л имс ког, „који Пат ри јарх у некол ико својих књига при
вод и Сабор 879–880. г. као осми васељ енс ки упоредо по ва ж нос ти
као и првих Се д ам Васе љ енс ких Сабора“ (стр. 108). На крају чланк а
Еп. Милаш зак ључ ује: „Вид јел и смо как ав је био по сас таву своме и
по својој рад њи Цариг радс ки Сабор у Хра м у Све т е Софи је 879–880.
г., и да се по томе не разл ик ује од признат их Сед ам Васељ енс ких
Сабора; вид јел и смо да исти Сабор сам себе по правд и назив ље Ва
се љ енс ким и да му тај карак т ер признаје сва Пра вос лавна Црк ва на
Ист ок у, као што смо вид јел и и то да га најјач и поборн иц и те Црк ве
признају за Осми Васељенски. Кад то знамо, тад а нам је јас но шта
мора мо ми пра вос лавн и на шега ви јек а мис ли т и и ка ко суд и т и и ка
ко при м ат и тај Сабор. Тај је Сабор за сва ког сви јес ног пра вос лавног
хриш ћан ина Осми Васељ енс ки Сабор. Ко друкч ије мис ли и суд и о
томе Сабору, тај гри јеш и прот ив Ду х а Све т ог, Који је на д ах њивао
Оце истог Сабора“ (стр. 114).
16. Арх иепископ Атински Хрисостом (Пападоп улос) такође нази
ва Фот ијев Сабор 879–880. год ине: „Свет и и заис та Васељенски Са
бор“ (


  ).26
17. Јован Карм ирис, Атинс ки професор догм ат ике и ака дем ик,
пиш у ћ и о овом Фот и јевом „Ве л иком Сабору“, ка же да овај Сабор
„има спољна и уну т ра ш ња обе лежја Васељенског Сабора и зат о
26 

 , Атина 1964², стр. 195 и 185.
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није чудно да су га као Осми Васељ енс ки Сабор смат ра л и Теодор
Валса мон, Нил Сол унс ки, Нил Родос ки, Си меон Сол унс ки, Марко
Ефес ки, Гена д и је Схолари је, Дос и т еј Је руса л имс ки, Конс тан т ин
Икономос – Све т и Нек тари је Егинс ки (дод ајемо ми) – и друг и. Али је
и сам Сабор себе окарак т е рисао на мног о мес та у својим ак т и м а као
Васе љ енс ки, а још и Пат ри јарх Јефт и м и је (10. век) и мног и друг и до
на м а са времен их Хрисос том а Па па доп улоса, Франца Дворн ик а и
дру г их. Ипак, и поред тога, Пра вос лавна Кат ол и чанс ка Црк ва ни је
га још зва н ично проглас и ла за осми Васе љ енс ки, смат рај у ћ и за те
мељ Пра вос ла в ља се д ам старих Васе љ енс ких Сабора. Али, нес ум
њиво Сабор 879/80. г., одрж ан у Хра м у Бож и је Прем уд рос ти, под
председ н иш твом ве л иког и најм уд ри јег Пат ри јарх а Фот и ја, уз при
сус тво зва н ичн их мес тоб љус ти т е љ а свих дру г их Пат ри јарш и ја, и
слобод но разм ат рај у ћ и и од л у ч ивш и сход но пре д ањ с ком нач ин у о
најва ж ни јим пи та њи м а, има «не са мо спољ а ш ња нег о и уну т ра ш ња
обе лежја Васе љ енс ких Сабора» (Хрисос том Папа доп улос,   ,
155 ид.), доневш и, ка ко рекос мо, најзначајн и је од л у ке за свеоп ш ту
Црк ву“ (, т. 1, 262). Проф. Карм и рис да љ е на вод и да је Па ла м ит
ски Сабор 1351. г. „окарак т ерисан од Ни ла Родос ког као девети Ва
се љ енс ки“, и ци т и ра њег ове реч и: „Све т и и Васе љ енс ки овај /деве т и/
Сабор био је време бла женог и прис нопа мјат ног цара Ан д рон ик а
Па ле лолога и сина њег овог Јова на, прот ив Варла м а и Акин д ина“ (из
РП Синт аг м а, 1,394. Карм и рис, , 1, 351, нап. 1).
18. Арх иепископ Василије Бриселски и Белгијски (Кривошеин),
у својем опширном чланк у-студ ији, на писа ном поводом Свеп ра во
славне Конференц ије на Родос у 1961 (24. септ. – 1. окт.),27 о прип ре
ми буд ућег Васељ енског Предсабора, говори опширно о мог ућнос ти
Правос лавне Црк ве да сазове и одрж и нови Васељ енски Сабор, јер
је она прави нас тавак древне Апос толске Црк ве Свет их Апос тола,
Отаца и Сабора, јер посед ује пуноћу дарова Светога Дух а. С пра
вом смат ра, заједно са Св. Симеоном Новим Богос ловом, за хул у на
Дух а Светога миш љењ е – у суш тини протес тантско – да је дош ло
до било как вог „умањ ењ а“ прис ус тва и дејс тва дарова Светога Дух а
у Црк ви, или до неког „пад а“ током историје Црк ве. Такође крит и
кује миш љењ е нек их да је тобож Седам Васељ енских Сабора нека
пуноћа и крај, и одбац ује позивањ е так вих на Службу 7. Сабору где
се говори о „савршенс тву броја седам“ и указ ује на слично, у време
пос ле 4. Васељ енског Сабора, позивањ е нек их на „четири Јеванђеља“.
27 Символические тексты в Православной Церкви // Богословские труды / изд. Мо
сковской Патриархии/, Москва 1968, сборник 4, 1968, стр. 5–36.
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Зат им крит ик ује миш љењ е нек их да, наводно, Правос лавна Црк ва
„нема право“ да сазива и држ и Васељ енски Сабор пос ле раскола, тј.
без Римске Црк ве (так во миш љењ е износио је проф. Н. Нисиот ис, а
има и сад а нек их из Цариг радске Пат ријаршије који тако говоре),
јер је то бес мис лено и историјски нетачно, зато што су Васељ енски
Сабори иначе сви били на Исток у, а Римски Епископи су се само
присајед ињ авали, или ако нис у, били су суђени од Васељ енских Са
бора. Притом, дод ајмо и то, да је Римска Црк ва пос ле свога отце
пљењ а од Источних Пат ријаршија, и те како сазивала и држ ала своје
„Васељ енске Саборе“ (до данас њих 20!), а да за то није траж ила са
гласност и учешће Источних Црк ава. У нас тавк у свог чланка АЕп.
Василије спом ињ е велик и Фот ијев Сабор из 879–880. г. као Осми Ва
сељенски Сабор Правос лавне Црк ве.
Цариг радски Сабор 879–880. г., пише АЕп. Василије, „како по
своме сас таву, тако и по карактеру својих одл ука... носи све одли
ке Васељенског Сабора. Слично Васељ енским Саборима, он је до
нео низ одл ука догматског карактера... Тако је он прогласио неп ро
менљивост текс та Символа Вере, без Filioque, и анатем исао све оне
који га мењ ај у“ (тамо, стр. 12–13). За пот врд у свог миш љењ а навод и
истоветни став о том Фот ијевом Сабору као Осмом Теодора Валса
мона (14. в.), Нила Сол унског и Нила Родоског (14. в.), Св. Симеона
Сол унског и Светога Марк а Ефеског (15. в.), Генад ија Схоларија (15.
в.) и Дос ит еја Јерусал имс ког (17–18. в.). Он такође навод и оно што и
Франц Дворник у својој студ ији тврд и: да је на Запад у до 12. века
овај Фот ијев Сабор смат ран за Осми Васељ енски Сабор. Зато пред
лаже да буд ућ и Васељ енски Сабор Правос лавне Црк ве овај Фот ијев
Сабор „прогласи Осмим Васељ енским Сабором“. „Тим сам им“, до
даје АЕп. Василије, „буд ућ и Васељ енски Сабор би се могао смат ра
ти Деветим“, и истовремено, тако ће се наше јед инс тво са Римском
Црк вом у бројању и прих ватању Васељ енских Сабора прод уж ит и за
још јед ан век, тј. од 7. до 8. Сабора, ако Римска Црк ва прих ват и да се
врат и на своје раније бројањ е овог Сабора као Осмога.28
На д а љ е АЕп. Вас и л и је говори о Сабору 1156–57. г., у време ца
ра Ма н у и ла Ком нена, и хва лећ и њег ове од л у ке о Св. Евх арис ти ји,
ка же да их треба укљу ч и т и у сим вол ичке-догм атс ке текс тове Пра
вос лавне Црк ве, али не ка же да тај Сабор треба смат рат и Васе љ ен
ским (стр. 14). Пот ом говори о Па ла м итс ким Сабори м а 1341, 1347 и
28 Исто, стр. 13; и на стр. 31 понавља: „Цариградски Сабор 879–880. г. треба на
будућем Васељенском Сабору да буде проглашен Осмим Васељенским, тако да ће бу
дући Васељенски Сабор бити Девети“.
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1351. г., и ис т и че њи хов Црк вено-бог ос ловс ки значај, нароч и т о Са
бора 1351. г., чи је су догм атс ке од л у ке свец рк вено при х ва ћене као
спасонос не истине вере у Све т у Тројиц у и живота Њен им бла г од ат
ним енерг и ја м а. На вод и да овај Сабор 1351. г. ми т ропол ит Родос ки
Нил, познат и црк вен и писац и ка нон ис та, у свом де л у Кратка исто
рија Васе љенс ких Сабора, на зива Девет им, и на д а љ е, не зау зи м ај у ћ и
свој став о томе, говори да буд у ћ и Васе љ енс ки Сабор треба оба везно
да „од ре д и од нос све Црк ве (Пра вос лавне) прем а решењи м а ових
Помес них Сабора 14. век а, да пот врд и њи хов значај и призна рав
ним или сличн им са догм атс ким решењи м а древн их Васе љ енс ких
Сабора“ (исто, стр. 15–16). Раз лог за узд рж а ност АЕп. Вас и л и ја пре
ма Сабору 1351. г.: „теш ко је са тиме – миш љењ ем Нила Родос ког
– са глас и т и се због непот п у нос ти предс тавн иш тва на њем у Пра во
славне Црк ве“, јес те сас тав овог Сабора, јер су на њем у учес твова
ли скоро са мо Епис коп и Цариг радс ке Црк ве, од 20 до 50 Епис копа
(прем а пот п ис и м а у ак т и м а Сабора), ма д а су ак та Сабора пот п иса
ли Ан т иох ијс ки Пат ри јарх Иг нат и је и на к над но Је руса л имс ки Па
тријарх Лазар, а 1360. г. признао га је Сабор Бугарс ке Црк ве у Тр
нову, као зат им и Ми т ропол ит Мос ковс ки Све т и Алексеј при л иком
пот врде ми т ропол итс ког му чина у Цариг ра д у 1354. г. Та кође на во
ди као ва ж но призна њ е овог Сабора и њег ових од л у к а, мног ољ ет
ствија и анат ем а, које је већ следеће 1352. г. унео у Триод у Недељу
Православља Пат ријарх Цариг радс ки Кал ист. То што су овај Сабор
и њег ове од л у ке би л и скоро забора в љене у да љим векови м а у Пра
вос лавном школс ком бог ос лов љу, скоро до са мог 20. век а, не смат ра
тол ико бит н им, јер је то би ло доба „за пад ног ропс тва“ пра вос лавне
теолог и је. АЕп. Вас и л и је посебно ис т и че значај Исповедање вере Св.
Григ орија Паламе, које је читано на овом Сабору 1351. г., и које „у
крат кој са вршеној форм и изра ж а ва опш тец рк вено учењ е по свим
основн им бог ос ловс ким пи та њи м а, ка ко древн им та ко и новим, и
у том број у и о ис хођењу Све т ога Ду х а (прот ив Filoque), које је први
пут рас мат ра но на јед ном Сабору“ (стр. 15). У нас тавк у хвал и и Ис
поведање вере Св. Марк а Ефес ког на п иса но на Фе раро-Флорен т ин
ском псевдосабору 1439–40. г., „који лаж ни сабор је иначе с правом
одба ц и ла Пра вос лавна Кат ол и чанс ка Црк ва и приброја ла га у број
ла ж них сабора“ (стр. 16). Ово Исповедање „изра ж а ва основна верова
ња на ше Црк ве, особи т о о спорн им пи та њи м а који нас де ле од Ри м а
– исхођењ е Свет ога Дух а, папс ки прим ат и др. – и то без сувиш не
полем ике и са преов ла ђу ј у ћ им пози т ивн им из ла га њ ем истина ве
ре“. Зат о смат ра да то Испове д а њ е „треба би т и при дод ат о у основне
сим вол ичке текс тове Пра вос лавне Црк ве“ (стр. 16–17).
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19. Протојереј Јован Мејендорф написао је о Васељ енском Са
бору два чланк а (први у Вестник РСХД, 1959, 1; друг и „Что такое Вселен
ский собор?“, такође у Вестнику РСХД, 121, 1977, стр. 22–40), у којим а гово
ри да „Правос лавне Црк ве иду ка прип рем и Великог Сабора“. Он то
смат ра за добро, јер се правос лавни данас, а и мног и од западних
хришћана, налазе у предвечерј у повратка трад иц ионалној тем и Цр
кве као Тајне и храма Дух а Светога. Јер, дод аје о. Мејендорф, ако се
недовољност сек уларног Хришћанс тва да нас схвата и спознаје до
вољно широко – особито код оног дела младог покољ ењ а које траж и
опитн у /=истинску/ веру, он д а и не дос татак и опасност ванц рк веног
харизмат изма пос тепено пос таје такође очевидна“. Само здрава цр
квеност, дод аје Мејендорф, може изм ирит и у себи истински опит и
одговорност, нас леђе и промене, ауторитет и слобод у. И то изм ире
ње је стални процес, који се остварује Духом Свет им у Црк ви. (Зато
је пот ребан Сабор Црк ве)... Јер Сабор – то је пре свега црк вени до
гађај, и само као так ав може имат и историјски значај. Функц ија и
мисија Саборâ пос таје схватљива само у оквирима еклисиолог ије...
Рани Сабори су израс ли из саме природе хришћанске вере како су
је схватали рани хришћани. Пос лед ица службе Хрис тове (у свет у)
и сведочанс тва Апос толâ о томе служењу било је оснивањ е меси
јанске општине (=Црк вене зајед нице), која је прим ила Светога Дух а и
Педесетниц у, и схват ила и јав љала значај Хрис товог дела у свет у. У
опш тини (=Црк веној зајед ниц и) и за ту опш тин у нас тали су и Новоза
ветни списи (Свето Пис мо). Та иста опш тина, пос ле серије докт ри
нарних криза и расп рава, сач увала је оно што Свет и Иринеј назива
„правилом вере“.
При крају чланк а, аутор се укратко пита: „како у наше време
бит и са сабором?“ И одг овара у 3 тачке. У пос ледњ ој, трећој, одбац у
је тез у нек их да, тобож, није мог уће држ ат и Васељ енски Сабор при
сад ашњој подели хришћанског света. Притом указ ује на чињ ениц у:
„Треба се сет ит и да је само служењ е Хрис та и Његових ученика било
узрок раскола између Израи љ а и Црк ве, и то је било заис та „разде
љењ е“ (Лк. 12,51). Јединство у Христу, а не прос то „јед инс тво“, јес те
истинска основа саборних делањ а... Правос лавна Црк ва не може –
без одрицањ а од свега свога Пред ањ а – сагласит и се са тиме да је
ауторитетно и истинско хришћанско учењ е већ немог уће (како је то
бив а ло обично) да се изрази на Саборим а пос ле раскола 5. и 11. век а.
Међут им, Црк ва Бож ија не може прес тат и да пос тоји (ако пос тоји рас
кол, тј. отцеп љењ е од ње), и она и даљ е нас тав ља да јес те у заједн иц и Ду
ха Светога, Који њу нау чава свему (Јн. 14, 26; 2Кор. 13, 13)... Дух Божији
никад а не бива заробљеник историје, већ као ветар, „Дух дише где
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хоће“ (Јн. 3, 8). И зак ључ ује о. Јован речима Св. Иринеја Лионског:
„Где је Црк ва, тамо је и Дух Бож ији; и где је Дух Бож ијим, тамо је и
Црк ва и свак а благ од ат“ (Против јерес и, 3,24,1).
20. У на шем ра д у: јеромонах Ата нас и је (Јевт ић): „Васе љ енс ки Са
бори и Саборно Пре д а њ е Црк ве“,29 писа ном поводом наја ве буд ућег
„Ве л иког Сабора“ Пра вос лавне Црк ве, на стр. 55–59, на п иса но је:
„Историјс ко-еклис иолош ко пре д а њ е све доч и да сабор и саборност
од са мог почет к а пос тоји у са мој струк т у ри и живот у те ла Црк ве
као једна од основн их функц ија тога тела, јер је већ Црк ва, сам а по
себи је д ан сабор (), сабрање (), и заједниц а (
)
 “ ...
На глас ивш и да љ е да је Црк ва, као Пе десет н иц а, и као Евх арис тиј
ско-Ли т ург ијс ко „сабра њ е Це ле Црк ве на јед но мес то“ (1Кор. 14, 23),
на воде се историјс ки при мери, које бе ле ж и Јевсеви је Кесаријс ки у
Црквеној историји током 2. век а, око 160. год ине, кад се појавила
Мон та нова је рес: „Верн и из Ази је, пише Јевсеви је, више пу та и на
више мес та по Ази ји сас таја л и су се () рад и тога, и исп и
тавш и ту нову нау к у (=јерес Монтанов у) и проглас ивш и је за неч ис ту,
осуд и л и су јерес (њег ов у) и изаг нал и га из Црк ве и одл уч ил и од оп
штењ а“ ( 

 = од заједн ице) (ЦИ 5,16,7.9.10). Неш то кас ни је, око
196. год ине, кад је нас тао спор око празновањ а Пасхе, пише даљ е
Јевсеви је, поново су у Ази ји и дру где „држ а н и Сабори () и за
јед н ичк и ску пови Епис копа (  ), и сви су једнод у
шно преко пос ла н иц а изра ж а ва л и црк вено верова њ е ( ), свим а
свуд а“ (ЦИ 5,23,2). Слично је било и при појави јерес и Пав ла Само
сатс ког, половином 3. век а: „Пош то су се сви Епис коп и на разне на
чине и више пу та сас таја л и на јед но исто мес то (   ),
и на сваком су сабору пок ретане исте теме и расп раве“, на крају,
268. год ине, „би сас та в љен Сабор мног их Епис копа, на коме вођа
ове јерес и у Ан т иох и ји (Пав ле Самос атс ки) буде разобл и чен и од свих
јавно осу ђен за неп ра вос лавно учењ е, те због тога од л у чен од Кат о
ли чанс ке Црк ве под небом“ (ЦИ 7,29,1).
Забрана римских царева у 3. и 4. веку држања Саборâ доводила је у
питање само биће и живот Цркве, како сведочи опет Јевсевије у време
кад је Ликиније, почетком 4. века, забранио окупљање Епископâ на Са
боре: Ликиније „издаде закон који заповедаше да нигде и никако Епи
скопи не опште међусобно, нити да може неко од њих да посети сусед
ну Цркву, нити пак да се одржавају Сабори“. – Тада, „или је требало
да /Епископи/ , преступајући тај (царев) закон, буду подвргнути казни,
29 На путевима Отаца, књ. 1, 9–61, Бгд. 1991 (објављено прво на грчком 1972. г.
у Атини, затим на српском 1973, па опет на грчком у Женеви 1976. г.).
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или пак, потчинивши се његовој наредби, да допусте да Црквене уста
нове () буду паралисане. Јер је другачије немогуће осим преко
Сабора решавати велика питања. Тако су, на пример, божански закони
() још од раније одредили да постављања (
) Епи
скопâ не бивају другачије него само на овај начин“ – тј. на Саборима.30
После описивања седам Васељенских Сабора, пишући даље о Фо
тијевом Великом Сабору 879/880. г. и Паламитским Саборима 1341.
и 1351. г. у наведеном текст написали смо, о првом: „Познато је да
Латинска Црква данас сматра за свој осми Васељенски Сабор онај са
бор из 869/870. г., који је држан за време папе Адријана II и Патријар
ха Цариградског Игњатија. Са православне пак стране многи истичу и
сматрају Велики Фотијев Сабор 879/880. г. као Осми Васељенски Сабор
Православне Цркве... који је иначе поништио тај претходни папски
(=Игнатијев) Сабор 869/870. г. и то поништење је признао и потврдио
папа Јован VIII, због чега тај Сабор /869–870/ ни сам Запад није сма
трао за Васељенски све до 12. века... Што се пак тиче Великог Сабора
Фотијевог 879/880. г. ствари стоје сасвим другачије. Пре свега на овом
Сабору је учествовало 383 Епископа заједно са представницима Па
тријараха Истока и Рима, те би по свом саставу овај Сабор могао бити
признат за Васељенски. Богословско пак дело овога Сабора састојало
се у васпостављању општења и заједнице између Цркава Цариграда и
Рима, и, што је особито важно, у доношењу одлуке о очувању непо
вређеног и непроменљивог Символа вере, којом се одлуком уствари
директно погађала западна „кенотомија“= новотарија учења о Filoque.
Управо су због ове последње одлуке многи од православних и сматра
ли овај Фотијев Велики Сабор за васељенски“. Надаље смо у чланку по
јаснили да је, тада, изнето мишљење да: „иако одлука о очувању непро
менљивог Символа вере, као и потврда Предања Цркве изречена на
овом Сабору, ствар по себи велика и врло важна, ипак она не би могла
да се стави на исти ниво са сотериолошким делом Светих Седам Ва
сељенских Сабора. Отуда, додато је тада у чланку, пошто Православна
Црква није уврстила овај Сабор у Васељенске Саборе, сматрамо да га
не треба сматрати за Осми Васељенски“. Ово наше тада изнето ми
шљење данас исправљамо сматрајући: да овај Свети и Велики Сабор
држан 879/880. г., у време Св. Патријарха Фотија и папе Јована VIII,
треба Православна Црква да на своме будућем Великом Сабору уброји
међу Васељенске Саборе као Осми Васељенски, јер он то и заслужује.
30 Јевсевије Кесаријски, Живот Константинов, 1, 51; ср. Св. Иполит, Апостол
ска традиција, 40–43. SCh 11, Paris 1968 (наш превод у Дела Апостолских ученика,
Манастир Хиландар – Требиње – Врњачка Бања, 1999).
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У истом чланк у у нас тавк у написано је и следеће: „Са смиреним
дерзновенијем смат рамо да још јед ан друг и Сабор Правос лавне Цр
кве може са пуним правом и по свем у бит и увршћен у Васељ енске
Саборе Правос лав ља. Реч је о Цариг радском Сабору из времена Св.
Григорија Паламе, 1351. год ине, који се по величини и важ нос ти сво
га богос ловског дела нес умњиво изједнач ује са Свет их Сед ам Васе
љенских Сабора. По сотириолошком значај у његових богос ловских
одл ука: саборно и свец рк вено признавањ е теолог ије Св. Григорија
Паламе о разликовању бож анске суштине и бож анских енергија, и о
силаску тих нес творених Бож ијих енерг ија, заједничк их суш тини и
Ипос тасима Оца, Сина и Светога Дух а на Црк ву и свет рад и спасе
ња, облаг од аћењ а и обожењ а света и човека; о реа лном дож ив љава
њу нетварне благодати Божије – или свет лос ти или енергија – у цр
квеном лит ург ијско-аскетском опит у живог живота у Хрис ту, као и
одбац ивањ е западне схолас тичке и уопш те „философске“ теолог ије
и њених заблуд а (философско пои мањ е Бога и бог ос лов ља, учењ е о твар
ној благ од ат и, Filioque и др.), – по свем у томе, дак ле, овај Сабор Право
славне Црк ве не заос таје иза претходних Васељ енских Сабора. Уз то
још, овај Свет и Сабор сведочи и о нас тав љању и сталном прис ус тву
синодалнос ти/саборнос ти у Правос лавној Црк ви, која у њој Духом
Свет им ник ад а и није прес тајала, и о живом у иск ус тву и на дел у до
жив љавању и бог ос ловском исповед ању суш тине Хришћанске вере:
спасења у Хрис ту. Према томе, овај Сабор јасно сведочи о нас тавк у
и сталном прод уж авању у Правос лавној Црк ви саборс ког живота и
саборног, на основу црк веног иск ус тва, живог Предања, и начина бо
гос ловс твовања и пос ле Седмог Васељ енског Сабора“ (тамо, стр. 57).
Дак ле, што се тиче Паламитских Сабора 1341. г. и 1351. г., бо
гос ловско-догматски текс тови њихови, тј. одл уке=Томос и, говоре о
првом и друг ом Сабору и њиховим Томос има као јед инс твеним од
лукама. Зато ове Саборе и треба смат рат и као јед ан исти Сабор.
Ипак, коначно, као ДЕВЕТИ Васељенски Сабор треба узет и Сабор
1351. год ине (како то чини и нап ред наведени Нил Родоски у 14. век у), који
Сабор у својој догматској одл уц и себе смат ра „као развитак Светог
Шес тог Васељ енског Сабора“ (    


  
 ).31
Овим, да к ле, на ш им текс том, са д а доп у њ ен им, још ра н и је смо
се при д руж и л и на п ред на веденом Пра вос лавном Саборном са мо
са зна њу и осећа њу (како је волео да каже Св. Отац Јус тин) о пос тојању
Сабора и Саборнос ти у Пра вос лавној Црк ви и пос ле Сед мог Васе
31 PG 151, 722; Ј. Кармирис,  1, 378.
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љенс ког Сабора кроз векове. Истовремено ти ме смат ра мо да је по
требно одрж ат и је д ан свеп ра вос лавн и Све т и и Ве л ик и Сабор, али
наравно добро ка нонс ки прип рем љен и црк вено-ка нонс ки и бог о
словс ки добро одрж ан.
***

Додатак:
О пот реби новог Васељ енског Сабора за Правос лав ље јед ва да
треба и говорит и, јер оду век су Правос лавни осећали и живели, по
Светом Пред ању Отаца и Сабора: да су Свет и Сабори начин и метод
на који Дух Свет и руковод и Црк ву кроз историј у, нарочито у перио
дима кад а нас тај у црк вено-бог ос ловски проблем и шири од предела
једне помесне Црк ве, как ви су били проблем и јереси и раскола. Од
увек, још од Апос толских времена, чланови Црк ве, истински црк ве
ни хришћани („екк лис иас тици“, како је говорио Свет и Иринеј) траж или су
решењ а нас талих проблема догматско-канонских у сазивању и одр
жавању Сабора, као спасоносних, светод уховских догађаја пот реб
них за наше спасењ е. И поле отцеп љењ а појед иних Источних Црк ве
них облас ти, и зат им западног Римског Пат ријарх ата, Правос лавни
су најчешће траж или сазивањ е и одрж авањ е Васељ енског Сабора
– рад и дијалога и решењ а нас талих проблема између Правос лавне
Црк ве и отцеп љених од ње неких Источних и Римске Црк ве.
У Византији је било доста так вих примера. Тако нпр. Пат ријарх
Герман II (1222–1240) у Никеји траж ио је у Нимфеу (око 1337. г.) одржа
вање Васељенског Сабора. Такође је одржавање Васељенског Сабора
траж ио и Нил Сол унски (половином 14. века). Мало потом, цар Јован
Кантак узен (1347–1357) истакао је пројект за одржавање Васељен
ског Сабора.32 Исто је од Правос лавних надаље тражено и у време
пред Ферарско-Флорент ински Сабор (1438–39),33 и тако даље – увек
се призивало на одржавање Васељенског Сабора као решењ а за на
стале проблеме пог решног учењ а и раскола. Пише Нил Мит рополит
Сол унски, у своме дел у Аподиктичко слово да није неки други узрок
растојања Латинске Цркве и нас до сада, него то да Папа неће да дозво
ли да Васељенски Сабор реши спорно питање, него хоће да само он као
32 В. грчки текст и чланак о томе о. Ј. Мејендорфа: Projets de Concile Oecuméni
que en 1367: Un dialogue inédit entre Jean Cantacuzène et le légat Paul / DOP, 14, 1960,
pp. 147–177.
33 Види детаљније у Хроници Флоренстијског Сабора написаној од учесника С.
Сиропулоса, Mémoires; в. и у нашем раду: „Свети Нектарије Егински као историчар
Цркве“ / Богословље, 1–2/1975 (=Бог Отаца наших, стр. 256–315).
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учитељ заседне и решава спорно питање, а други да имају место пос лу
шних ученика; и да је то страно Апостолским и Отачким законима
и делима /          
(=противно Апос толс ким и Отачким законима и пракс и“).34
Према томе, Правос лавни су увек били за Васељ енски Сабор. И
данас Правос лав ље има пот ребу за новим Васељ енским Сабором.
У том смис лу је изражен и познат и став Светог Оца Јус тина Новог
(1971 и 1978. г.), само што је он пророчк и и тад а преду п ређивао да није
још одговарај уће време за так ав Свеп равос лавни Васељ енски Сабор,
због нес лободе у бројним Правос лавним Црк вама, и због неа дек ват
не прип реме буд ућег Сабора.*
Пос ле званичног двок ратног обраћањ а Оца Јус тина, по питању
прип реманог буд ућег Васељ енског Сабора Правос лавне Црк ве, Све
том Синод у и Сабору Српске Црк ве, а зат им и објав љивањ а два ње
гова отворена пис ма о томе,35 млађи правос лавни теолог, сад а већ
бла женопочивши Па најот ис Нелас у јед ном свом есеј у36 писао је
укратко о пот реби одрж авањ а Правос лавног Васељ енског Сабора и
његовом догматском и канонском значај у, али, след уј ућ и за Оцем
Јус тином, и он је став љао озбиљне замерке на тзв. „родоски каталог
тема“ и на начин прип ремањ а тог буд ућег Сабора, дод ај ућ и притом
и корисне предлог е о Сабору, које би требало узет и у обзир. Уско
ро пос ле објав љивањ а отвореног пис ма Оца Јус тина, јавио се и пра
вос лавни теолог у Париз у Оливије Клеман са својим примедбама
и предлозима о буд ућем Сабору.37 Такође, у исто време написао је
и о. Јован Мејендорф текст „На путевима ка Васељ енском Сабору“
(Вестник РСХД, 101–102/1971, 138–141), у којем пом ињ е отворено Јус ти
ново пис мо Српској Јерарх ији: „глас арх и ман д ри та Јус тина Попови
34 PG 149, 683–5.
* У Хришћ. животу 1924 (бр. 11, стр. 501) уредништво је изнело мишљење да
„Васељенски Сабор није сада изводљив“. Али је главни уредник О. Јустин и уредништво
тог листа било за одржавање Васељенског Сабора (Хришћ. живот, 1924, бр. 1, стр. 41).
35 О сазиву Всеправославного Собора /на руском/, „Вестник РСХД“, Париз, бр.
100/1970, стр. 69–73; на грчком /посебна књижица/ Επικίνδυνος ή σύγκλησις Οικουμενικής
Συνόδου. 

 
 , Атина 1971,
16 страна; на француском у „Contacts“, бр. 76/1971; поновљено, на грчком: Περί την
μελετωμένην „Μεγάλην Σύνοδον“ της ‘Ορθοδόξου ‘Εκκλησίας, Атина 1977; на француском:
Au sijet de la convocation du «Grand Concile» de l’Eglise Orthodoxe, Женева 1977; на енгле
ском: „On the Summoning of the «Great Council» of the Othodox Church“, y Orthodox Li
fe, Џорданвил–Њујорк, бр. 1/1978, стр. 37–48. – Оба текста на српском у Сабрана дела,
књ. 20: Сетве и жетве, Ман. Ћелије–Београд, 2007, стр. 622–627 и 666–680.
36 

  

  

  
 , Солун 1972, 18 страна.
37 У часопису Contacts, бр. 76/1971, стр. 117–120).
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ћа, лишенога пос ле рата катед ре на Богос ловском фак ултет у у Бе
ог рад у, но зад рж авшег велик и лични ауторитет у Српској Црк ви“,
и укратко износи ставове Оца Јус тина, и дод аје: „са извесним огра
ничењима, аутор ових редова дели тачк у глед ањ а о. арх иманд ри
та Јус тина... Суш тински, вели Мејендорф, Отац Јус тин има право
у томе да наша Црк ва, особито већ ина Јерарх ије, није готова за Са
бор – богос ловски и духовно – због, пре свега, бољшевичке влас ти у
ком унис тичк им зем љама, особито у Русији... Ент узијазам за Сабор
пројав љуј у, скоро иск ључиво, предс тавниц и Цариг рад а, с надом, на
изглед, да тиме под рже умањ ени прес тиж Васељ енске Пат ријарши
је... У савременом вид у, прип рема Сабора очигледно је недовољно...
На пос ледњ ем Свеп равос лавном Саветовању донето је решењ е ре
визије свих питањ а дневног ред а Сабора... Но све то не значи да ми
предлажемо потп уно отк аз од саборнос ти и од сваког пок ушаја да се
објед ини Васељ енско Правос лав ље (на једном Сабору). Мисија Пра
вос лав ља на Запад у особито пот ребује правос лавно јед инс тво, и ни
какав апокалипт изам ту није умесан. Али, вели о. Мејендорф, право
саборовањ е, како пише О. Јус тин, пот ребује страх а Бож ијег, вере и
љубави, и такође смирењ а и духовне једнос тавнос ти... Наравно, мо
гуће је такође и чудо Господњ е: истински Правос лавни Васељ енски
Сабор, сабран потп уно независно од совјетске влас ти, од Турака, од
грчк их „пуковник а“, који би развејао сва људска ограничењ а Право
славног света. Треба да смо увек готови за примањ е Бож ијих чудеса,
за схватањ е њиховог смис ла и за смирен у пос лушност Вољи Бож и
јој. Но ипак, не треба „кушат и Господ а Бога“ (Мт. 4, 7), над ај ућ и се на
чудо онд а кад а ми сам и јед ва да смо за њега готови“.
На крај у, навод имо још и текст протојереја Влад ис лава Цы
пин-а, професора Московске Духовне Академ ије (у чланк у „Вселенский
Собор“, Православная энцик лопедия, т. 9, 566–8, Мос ква 2005), у коме писац
овако зак ључ ује: „Не глед ај ућ и на то што је пос ледњи VII Васељ ен
ски Сабор држ ан пре више од 12 векова, нема никак ве догматске
основе за тврдњу о принц ипијелној немог ућнос ти сазива – и одрж а
вањ а – новог Васељ енског Сабора, или признањ а једнога од бивших
раније Сабора за Васељ енски“.
Није прих ватљива теза, понав љамо ми овде, кој у је зас тупао
проф. Н. Нисиот ис, а у новије време, чини се, исто зас тупа (бар
усмено) и Мит рополит Пергамски Јован: да Правос лавна Црк ва ни
је пос ле 7. Сабора држ ала нијед ан Васељ енски Сабор, јер „није могла“
зато што је „Црк ва била подељ ена“!? По тој „лог иц и“, сасвим ант и
пред ањској, није могла Црк ва да одрж и ни Свет и Друг и Васељ енски
Сабор 381. год ине, нит и пак може и сад а да одрж и овај Велик и Сабор
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који Правос лавна Црк ва већ неколико деценија прип рема! Екумен
ска прича о „подели Црк ве“ не стоји, јер Правос лавна Црк ва кроз ве
кове верује и дож ив љава себе у Хрис ту, и јесте Духом Свет им, Једна
Света Саборнок атоличанска и Апос толска, неподељ ена Црк ва. Рим
ски Пат ријарх ат се отцепио и отпао од јед инс тва Свет их Источних
Пат ријаршија, дак ле од Једне Свете Католичанске и Апос толске Цр
кве Хрис та Бог очовек а. То је до данас свест и савест Правос лавног
Светотројичног, Хрис толошко-еклисиолошког црк веног верова њ а,
ли т ург ијско–ка нонске праксе и уопш те живог Апос толско-светоо
тачког Пред ањ а Црк ве Свете Једнос уштне и Нераздељиве Тројице.
Апели и отворена Пис ма Српској Јерарх ији, и осталим Право
славним Црк веним Оцима и бог ос ловима, Светог Оца Јус тина Но
вог, који су у новије време „усталасали“ Правос лавн у свест и савест,
разбуд и ли Црк вено осећа њ е од г оворнос ти, пред Богом и истори јом,
у ово нашем бурном савременом добу, нес умњиво су били позит ивни
у смис лу мог ућнос ти и пот ребе одрж авањ а Правос лавног Васељ ен
ског Сабора. Они, свак ако, изискуј у дубљу анализ у и презентац и
ју, прод убљено уношењ е и ужив љавањ е у пок рен ут у проблемат ик у,
притом у контекс ту целок упног богос лов ља о Црк ви, како самог Оца
Јус тина, тако и читавог Правос лавног верног народ а од Јерусалима
па до краја васељ ене. Отац Јус тин Нови, богос лов и духовник сабор
них свеп равос лавних димензија и дубина, није био прот ив одрж а
вањ а новог Васељ енског Сабора Правос лавне Црк ве. Износио је са
мо трезвена и одг оворна крит ичка опаж ањ а о начин у, условима и
околнос тима њег овог сазивањ а и одрж авањ а. Смат рамо, с разлогом,
да су Јус тинова два објав љена Пис ма Светом Синод у и Сабору Срп
ске Правос лавне Црк ве, која су тим путем јавно доспела до свес ти и
савес ти Правос лавних бог ос лова, и пре свега Епископâ, нес умњиво
провиденц ијално и црк вог рад итељски доп ринела да се темељније
рад и на прип ремању буд ућег Великог Сабора Правос лавне Црк ве.
***
Завршавамо овај наш такорећ и узг редно нас тали, и неп ретенц и
озни текст, подсећањ ем на њег ов основни зад атак: на буд ућем Пра
вос лавном Васељ енском Сабору требало би, као једно од првих дела
његових, да буде: пот врђен и прих ваћен као ОСМИ Васељенски Са
бор – Фот ијев Сабор из 879–880. год ине, и као ДЕВЕТИ Васељенски
Сабор – Исих ас тичк и, Палам итски Сабор из 1351. год ине.
+ О Богојављењу, 2012. г.
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Holy Ecumenical Councils:
Eighth (879–880)
and Ninth (1351)
Atanasije Jevtić
Eparchy of Zahumlje and Herzegovina
Summary: The aim of this article is to present
the necessary arguments so that the Councils held
in Constantinople in 879–880 and in 1351 could be
accepted as Ecumenical Councils. The author gives a
historical overview of the reception of these Councils
in the Orthodox Church showing that they were
considered to be Ecumenical before the “western
enslavement” of Orthodox theology, and in the end
gives concrete suggestions concerning the work of the
future Great Pan-Оrthodox Council.
Key words: Ecumenical Councils, Catholicity of the
Church, St. Photius the Great, St. Gregory Palamas,
Ecclesiology, Filioque
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