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Апстракт: У овом раду бавимо се еклисиоло
шким токовима савременог римокатоличког бо
гословља као и резултатима рада Мешовите ко
мисије за дијалог Православне и Римокатоличке
Цркве, у контексту поимања примата у Цркви.
У раду се указује на примат као на нешто што је
неопходно у Цркви, али чије је разумевање такво
да не искључује синодалност. Напротив, реч је о
компатибилности и међусобној условљености –
односно о једном синодалном схватању примата.
То је уједно и једина могућност за једно право
славно схватање примата римског епископа.
Кључне речи: примат, еклисиологија, папа, си
нодалност, дијалог, јединство.

Јед ан од водећ их римок атоличк их теолога у облас ти еклиси
олог ије, немачк и јез уи та М. Кел, ист иче да је дуже време влад ало
уверењ е да је у еклисиолог ији по питању богос ловског разумевањ а
од носа између опш те и помесних (парт ик уларних, помесних) црка
ва пос тигн ута сагласност 1. Овак во миш љењ е било је утемељ ено на
познатом ставу из Догматс ке конс титуције о Цркви Друг ог ват икан
ског сабора, изнетом у њеном 23. параг рафу:
„Поје д ин и епис коп и су ви д љиво наче ло и темељ је д инс тва у
свим посебн им (помес ним) црк вам а обл иков ан им на слик у
* svestenikboban@gmail.com.
1
Kehl, M. (2003),„Der Disput der Kardinälle, Zum Verhältnis von Universalkirche
und Ortskirchen“, Stimmen der Zeit, god. 128, br. 221, Freiburg: Herder, 219.
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опш те Црк ве, у који м а (пос тоји) и од којих је сас та в љена јед
на и је д ина Кат ол ичк а црк ва.“2

Осећ ај за помес не црк ве као оствар ењ е пот п у не и опш те Цр
кве (нар оч ит о у њеном евх арис тијс ком аспект у), који је наглашен
у пара г рафу бр. 23 Lumen Gent ium, прем а тврд њ и Ј. Ра ц инг ера био
је у лат инс кој црк ви дру г ог ми лен и ј ум а гот ово уга шен.3 То је пред
ста в ља ло озбиљн у преп рек у у од нос и м а са Пра вос лавном Црк вом.
Истовремено, он на гла ша в а да је на Ист ок у пос тојао обрн ут процес
– угрож а в а њ е свес ти о универз алној (опш тој) Црк ви. М. Кел ис т и
че да, кад а је у питању однос измеђ у опш те и помес них црк ав а, не
говори мо о свођ ењу јед не на дру г у, већ о од нос у међ усобне повез а
нос ти и проже т ос ти. У томе се и са д рж и значај помен у т ог ста в а из
пара г рафа бр. 23 Lumen Gent ium, прем а којем се једна Црк ва оства
ру је у мнош тву помес них црк а в а, при чем у је д инс тво и све у к уп
ност помес них црк а в а твори јед н у Црк ву.4
Јасно је да цит ирани текст параг рафа бр. 23 Lumen Gent ium, као и
читава Конс титуција о Цркви Другог ват иканског сабора, указ уј у на
значај Црк ве као заједнице. Међут им, према миш љењу еминентног
римокатоличког теолога Х. Ј. Потмајера у параг рафу бр. 22 Lumen
Gent ium корис ти се израз hierarchica communione у циљу једнос тра
ног ист ицањ а подређенос ти и зависнос ти епископа од папе.5 Слично
миш љењ е изнео је В. Каспер, истакавши да се овде, као на мног им
друг им мес тима у Lumen Gent ium, говори о својеврсној „ком п ром и
сној форм улац ији“. Та форм улац ија уједно израж ава светотајинску
еклисиолог иј у заједнице и правн у еклисиолог иј у јед инс тва, отва
рај ућ и истовремено пи та њ е о стварном од нос у између Епископског
колег иј ума (сабора) и папског примата.6
Кад а је о том однос у реч, према Ј. Рац ингеру, у трећем поглав љу
Lumen Gent ium може се говорит и о два типа теолог ије Епископског
колег иј ума. Први тип полази од целе Црк ве и целок упног колег и
јума који са папом на чел у има одговорност за читаву Црк ву. Пре
2
Dogmatska konstitucija o Crkvi, Lumen Gentium (=LG), Dokumenta Drugog vatikan
skog koncila (2002), Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 127.
3
Ratz inger, J. (1970), Das ne ue Volk Got tes, Entwürfe zur Ekkles iologie, Düsseldorf:
Pat mos, 205.
4
Tanjić, Ž. (2004), „Jedna Crkva u i iz mnoštva crkava“, Bogoslovska smotra, god. 74,
br. 3, Zagreb: KBF, 763.
5
Pottmeyer, H. J. (1999), Die Rolle des Papsttums im Dritten Jahrtausend, FreiburgBasel-Wien: Herder, 98.
6
Kasper, W. (1987), Theologie und Kirche, Mai nz: Matt hias-Grünew ald-Verlag,
282–283.
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ма том миш љењу, епископи су чланови Колег иј ума не због тога што
су пас тири помесних црк ава већ су пас тири помесних цркава за
то што су чланови Колег иј ума. Рац ингер овак во миш љењ е назива
„нововековним“ и њег овим главним зас тупником смат ра К. Ранера.
Пос тоји и друг и тип теолог ије Епископског колег иј ума, који, према
Рац ингеру, више одг овара светоотачкој теолог ији. Према том дру
гом тип у, опш та Црк ва је схваћена као заједница цркава – commu
nio ecclesiar um, где је свак а помесна црк ва у ствари потп уна Црк ва.
Зато је онај ко је на чел у помесне црк ве значајан и за читаву Црк ву,
јер се опш та Црк ва остварује у помесним црк вама. Према његовом
миш љењу и папа је на првом мес ту епископ Рима и баш зато што је
сте епископ једне помесне црк ве може бит и и episcopus episcopor um.7
Према Рац ингеровом ставу, недос татак првог типа теолог ије Епи
скопског колег иј ума јес те у томе што проблем Колег иј ума саглед а
ва кроз призму односа моћ и између Колег иј ума и папе. Према њем у,
пак, суш тина Колег иј ума није у томе да врши цент ралн у власт већ
да доп ринесе разумевању Црк ве као живог организма који се сас тоји
из мнош тва црк ава. У том организму епископи се схватај у као они
који у својим помесним црк ва ма ру ководе опш том Црк вом.8
Буд у ћ и да је пи та њ е од нос а папс ког при м ата и Епис копс ког ко
лег и ј ум а очиглед но оста ло отвор ено, ни је слу чајно да је оно раз
мат ра но и на Ван р ед ном епис копс ком синод у 1985. год ине, који је
са звао па па Јов ан Па в ле II поводом два десет год ина од за вршет к а
Дру г ог ват ик анс ког саб ора. За врш ни док умент овог синод а под на
словом Црква у сназ и Бож је ре чи слави и изврш ава Хрис тове тајне
за спас е њ е све т а, пор ед некол ико ерм иневт ичк их пра ви ла за тум а
чењ е Дру г ог ват ик анс ког саб ора говори и о обнови communio струк
ту р е у са мој Црк ви као и о пи та њу римс ког цен т ра л изма.9 Прем а
Ј. Ра ц инг ер у, значај овог синод а био је у пок у шај у да се це лок уп
на еклис иолог и ја Дру г ог ват ик анс ког саб ора са гле д а у све тлос ти
communio еклис иолог и је, од нос но у пок у шај у да се све т отајинс ко
– евх арис тијс ко схвата њ е Црк ве предс та ви као оно које најб ољ е
изра ж а в а при р од у Црк ве. Прем а истом ау т ор у, без обзи ра на то
што израз „communio“ не зау зи м а цен т рално мес то у еклис иоло
ги ји Дру г ог ват ик анс ког саб ора, син тагм а „communio еклис иолог и
ја“ може да предс та ви син т ез у најзначајн и јих елемената саб орс ке
еклис иолог и је.10 За наш у тем у важ но је примет ит и да се на крају
Ratzinger, J., Das neue Volk Gottes, Entwürfe zur Ekkliosologie,184–185.
Ibid., 186.
9
Tanjić, Ž., „Jedna Crkva u i iz mnoštva crkava“, 767.
10
Ratzinger, J. (2006), Zajedništvo u Crkvi, Split: Verbum, 136.
7
8
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за врш ног док умен та помен у т ог синод а, ка д а је реч о од нос у изме
ђу па пе и епис копа, ис т и че већ позната и конзерв ат ивна тврд њ а да
Колег и ј ум епис копа не може би т и нос и лац врховне и пот п у не вла
сти у Црк ви без па пе као гла ве колег и ј ум а.11
Према миш љењу Ј. Рац инг ера, у период у пос ле Ванредног сабо
ра из 1985. дош ло је до извесног „суж авањ а појма communio“,12 те је
Конгрегација за доктрину (учење) вере, чији је префект у то време био
управо кард инал Ј. Рац инг ер, смат рала за сходно да 1992. год ине об
јави „Пис мо епископима Католичке црк ве о нек им видовима Црк ве
као communio“.13 На самом почетк у у параг рафу бр. 1 овај док умент
ист иче да појам „communio“ веома добро израж ава суш тин у тајне
Црк ве, при чем у се наглашава да је схватањ е тог појма у пос леса
борској рецепц ији било чес то пута једнос трано и недос татно.14 До
кумент говори о неп равилној упот реби терм ина „communio“ у сврх у
давањ а лег ит имнос ти схватању Црк ве као скупа појед иних поме
сних црк ава које се разумевај у као самодовољне и зат ворене цели
не. Тиме се, међут им, слаби јед инс тво Црк ве у њеном вид љивом и
инс тит уц ионализованом облик у, што је наглашено у параг рафу бр.
8.15 Разлог овак ве еклисиолошке једнос транос ти леж и у пог решном
схватању евх арис тијске еклисиолог ије кроз ист ицањ е принц ипа да
је тамо где се служ и Света Евх арис тија прис утна пуноћа Црк ве, па
да зато, кад а је реч о пуноћ и Црк ве, није пот ребно позиват и се на
нек и друг и вид љиви принц ип јед инс тва и универзалнос ти. Нас у
прот томе, у док умент у се у параг рафу бр. 11 износи да правилно
схватањ е евх арис тијске еклисиолог ије подраз умева да служењ е Ев
харис тије предс тав ља не само службу једне помесне заједнице већ
службу у којој се остварује уједно и вид љиво прис ус тво једне, свете,
саборне и апос толске Црк ве.16
Ова к ав прис туп у пара г рафу бр. 9 теме љ и се на раз умев а њу
појм а communio у кон т екс ту „mut ua inter ior itas“,17 у конт екс ту ме
ђусобне уну т ра ш ње повез а нос ти измеђ у помес них и опш те Црк ве.
Та повез а ност пок а з у је да опш та Црк ва ни је скуп помес них црк а
Према: Tanjić, Ž., „Jedna Crkva u i iz mnoštva crkava“, 768.
Ratzinger, J., Zajedništvo u Crkvi, 140.
13
Letter to The Bishops of the Catholic Church on some Aspects of the Church under
stood as Communion (=Communionis Not io), Cong regat ion for the Doct rine of the Faith,
http://www.vat ican.va/roman_cur ia/cong regat ions/cfaith/doc uments/rc _ con _cfaith_
doc_ 28051992_communionis-not io_en.html, посећено 1. 3. 2011.
14
Communionis Notio, 1.
15
Ibid., 8.
16
Ibid., 11.
17
Ibid., 9.
11
12
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ва, али истовремено и да помес не црк ве нис у са моз ат вор ене и са
модовољне це л ине, већ је у њи м а прис ут на и дел у је универз ална
(опш та) Црк ва. Ова к во раз умев а њ е појм а communio под рж ав а се
позив а њ ем на ра н и је ци т и ра н у форм ула ц и ј у из Lumen Gent ium, бр.
23: „Ecclesia in et ex Ecclesiis“ – Црква у и (сас тав ље н а) из цркава.
У док умен т у се поја в љу је и форм ула ц и ја која се прип ис у је лично
кард ина л у Ра ц инг ер у, а која је иза зва ла кас ни ји спор са кард ина
лом Кас пер ом, познат под на зивом „Расп ра в а кард ина ла“. Реч је о
сле дећем одељк у из пара г рафа бр. 9: „Она (универз ална – опш та
Црк ва) ни је рез ул тат зајед н ице (помес них црк а в а), већ је у својој
основној тајн и реа лност која он т олош ки и временс ки прет ход и
сва кој појед иначној (помес ној) црк ви“.18
Као док аз за ову тврдњу у нас тавк у параг рафа бр. 9 даје се об
ја ш њењ е да „прем а оци м а, он т олош ка тајна Црк ве, Црк ва која је
јед на и је д инс твена, прет ход и ствара њу и ра ђ а поје д иначне цр
кве као своје кћерке. Она израж ав а себ е у њим а; она је мајк а, а не
плод поје д иначн их црк а в а, шта више Црк ва се пок а з у је ви д љивом
временс ки, као јед на и је д инс твена, на дан Пе десет н ице“.19 Овде
је очиглед но ука зив а њ е на тзв. преегзис тент н у „тајн у Црк ве“.20 То
је су ш тинс ка тајна универз алне Црк ве и она пре у зи м а свој кон
крет н и историјс ки обл ик на дан Пе десет н ице, при чем у са м а Је
рус а л имс ка црк ва прет ход и да на ш њој Црк ви у све т у. Повезив а њ е
транс цен дентне тајне Црк ве са зем аљс ком историјс ком Црк вом на
дан Пе десет н ице у пара г рафу бр. 9 овог док умен та има за пос ле д и
цу на гла ша в а њ е значаја папс тва као цен т ра зем аљ с ке, историјс ке
Црк ве, као што је Пе тар био цен тар зајед н ице на Пе десет н иц и.21 То
се пот врђу је и у пара г рафу бр. 13 који, позив ај у ћ и се ди р ект но на
дефин иц и ј у при м ата са Првог ват ик анс ког саб ора, ка же да папс ки
при м ат под ра з умев а „истинс ку епис копс ку власт, која ни је са мо
вел ик а, пуна и универз ална, већ такођ е непос редна, над свим а, би
ло да су пас тири или друг и верн иц и“,22 при чем у док умент у истом
пара г рафу бр. 13 да љ е поја ш ња в а смис ао папс ке слу жбе:
„Служба Пет ровог нас ледник а као неш то унут рашње за сва
ку појед иначн у (помесну) црк ву јес те неоп ходни израз те су
Ibid.
Ibid.
20
Мекпартлан, П. (2009), „Локална и универзална Црква: Зизјулас и Рацингер–
Касперова дебата“, Богословље, год. 67, бр. 1, Београд: ПБФ, 80.
21
Ibid., 81.
22
Communionis Notio, 13.
18
19
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штинске међусобне повеза нос ти између универзалне и поме
сне (појед иначне) црк ве“.23

Пос лед њ а два ци тата јас но пок а з у ј у да је ци т и ра н и док умент
умног оме и док умент о папс ком прим ат у као прес уд ном факт ор у
за је д инс тво Црк ве током њене истори је. Док умент у пара г рафу бр.
12 та кођ е пона в ља учењ е Првог ват ик анс ког саб ора да је римс ки
пон т ифекс „неп рек ид н и и ви д љиви извор и темељ је д инс тва не са
мо епис копата већ и читаве Црк ве“.24 У нас тавк у истог пара г рафа
тум ач и се овај прет ход н и ци тат са Првог ват ик анс ког саб ора и ка
же: „Ово је д инс тво епис копата је неп рек ин у т о кроз векове за х ва
љу ј у ћ и апос толс ком прејемс тву, и та кођ е је темељ на коме поч ив а
иден т и т ет Црк ве свих веков а са Црк вом кој у је са г ра д ио Хрис тос
на Пе т ру и на дру г им апос тол и м а“.25
На год ишњиц у изласка док умента у часопис у Osser vatore Roma
no изашао је анонимни текст под нас ловом „Црк вено јед инс тво уко
рењ ено у Евх арис тији“, који се припис ује кард инал у Рац ингеру.26 У
текс ту се израз „mut ua interior itas“ одређује као ерм иневт ичк и кључ
за разумевањ е док умента, при чем у се поново наглашава значај вре
менске и онтолошке преднос ти универзалне (опш те) Црк ве. Даљ е се
ист иче важ ност схватањ а Црк ве као тајне која се у историји отк рива
на дан Педесетнице и то без разлике између опш те и помесних (пар
тик уларних) црк ава.27 Тек пос ле неколико год ина тад ашњи сек ретар
Папског већа за јед инс тво хришћана, кард инал В. Каспер, објавио
је чланак под називом „О теолог ији и пракси епископске службе“, у
којем свој коментар о док умент у Конг регац ије став ља управо у кон
текст односа епископа и римског папе у светлу док умената Другог
ват ик анског сабора.28 Он наглашава да не пос тоје никак ви правни
или теоретски проблем и кад а је у питању схватањ е односа двеј у вр
ховних инс танц и влас ти у Црк ви: папе самог и Епископског колег и
јума на чел у са папом. Проблем, међут им, нас таје у чињ ениц и да је
папа укључен у оба субјекта влас ти, што практ ично значи да ауто
ритет епископа понек ад може бит и пониш тен јер папа у сваком тре
Ibid.
Ibid., 12.
25
Ibid.
26
Tanjić, Ž., „Jedna Crkva u i iz mnoštva crkava“, 770.
27
Ibid., 770.
28
Kasper, W. (1999), „Zur Theologie und Praxis des bischöflichen Amtes“, у зборни
ку: Shreer, W., Steins, G., (ed.), Auf neue Art Kirche sein. Wirklichkeiten – Herausforderun
gen-Wandlungen, Festschrift für Bischof Dr. Joseph Homeyer, München: Kevelaer, 32–48.
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нутк у може одл учиват и самос тално, без сагласнос ти епископа, при
чем у се чак може и суп ротс тавит и њиховим одл укама.29
Каспер излаже своје слагањ е са док ументом Конг регац ије кроз
став да се ниједна помесна (парт ик уларна) црк ва не може смат рат и
самодовољним субјектом, као што ни опш та Црк ва не може да буде
пос лед ица удруж ива њ а помесних црк а ва.30 Оно што он крит ик ује у
док умент у јес те тврдњ а да се на самом почетк у, на дан Педесетнице,
не мог у разликоват и помесне и опш та Црк ва. По његовом миш ље
њу, новозаветни извеш тај о Педесетниц и предс тав ља „Лук ин у кон
струкц иј у“, јер су већ тад а осим у Јерусалим у пос тојале и заједнице
у Галилеји и већ је тад а једна Црк ва пос тојала „из и у“ мнош тву цр
кава.31 Он даљ е тврд и да до проблема долази кад а се теолошки појам
„универзална Црк ва“ повеже и идент ифик ује са емпиријском „Рим
ском црк вом“, са Римском куријом и папом, који управ љај у Црк вом
у целом свет у. У том смис лу док умент Конг регац ије не предс тав ља
помоћ у разјашњавању питањ а везаних за communio еклисиолог иј у,
већ својеврсни пок ушај „бог ос ловске рес тау рац ије римског цент ра
лизма“.32 Одговор кард инала Рац инг ера дошао је у облик у пред ава
ња „Еклисиолог ија Конс титуције Lumen Gent ium“ које је он одрж ао
у Рим у 2000. год ине на једном симпозиј ум у о Другом ват иканском
сабору.33 У свом пред авању Рац инг ер је поново истакао онтолошку и
временску предност опш те (универзалне) Црк ве, „једне Црк ве и јед
ног Тела, једног Женик а, у однос у на конк ретна емпиријска остваре
ња у инд ивид уа лним појед иначним црк вама“ као неш то тако јасно
да му је тешко да схват и приг оворе прот ив тога“.34
Прот ив љењ е идеји првенс тва универзалне Црк ве раз ум љиво је,
према Рац ингеру, само ако се полази од сумњ е да они који се зала
жу за њу потајно пок у ша вај у да обнове ри мокатоличк и цен т ра ли
зам. Он међут им тврд и да у док умент у Конг регац ије нема говора о
идент ифик а ц ији па пе и Ку ри је са универзалном (опш том) Црк вом,
те да је страх од обнове римског цент рализма неоп равд ан.35 Тако
ђе тврд и и да је Римска црк ва помесна црк ва а не опш та, али да по
Божјој вољи има посебн у – опш ту одг оворност.36 Заједничк и ставови
Ibid., 42.
Ibid., 43.
31
Ibid.
32
Ibid., 44.
33
Ratzinger, J., Zajedništvo u Crkvi, 163.
34
Ibid., 142.
35
Ibid., 146.
36
Ibid., 151–152.
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двојице кард инала у дискусији, чија детаљна анализа превазилази
пот ребе наше теме,37 мог у бит и изражени у миш љењу да је, према
свет им оцима, Црк ва тајна која је прис утна у Бог у од вечнос ти, а ви
дљиво почела да се остварује у Израи љу – народ у Божјем. Међут им,
Рац ингер схвата преегзис тенц иј у Црк ве у контекс ту унут рашњег
првенс тва једне и опш те Црк ве над помесним црк вама, док Каспер
смат ра да се о преегзис тенц ији Црк ве може говорит и само у контек
сту историјског схватањ а Црк ве као целовите, односно као оне која
је у исто време и опш та и помесна.38 Каспер одбија да схват и идеј у о
преегзис тенц ији Црк ве у смис лу арг умента за примат универзалне
Црк ве схваћене као Црк ве у свет у. Ако би Црк ва у свет у имала пр
венс тво, тад а би Рим и Курија природно имали већ и значај него што
имај у ако су светска Црк ва и помесне црк ве међусобно прожете.39
Према Касперу, међутим, преегзистенција Цркве може подједна
ко добро да утемељи и тезу о симултаности, међусобном прожимању
опште – универзалне и помесних – партикуларних цркава. То значи да
преегзистенцију Цркве треба схватити не само као идеју преегзистен
ције једне и опште – универзалне Цркве, већ истовремено као иде
ју једне Цркве „у и из“ мноштва помесних – партикуларних цркава.
Овакав приступ значајан је и из догматских разлога – схватања Цр
кве као communio цркава, али и из екуменских разлога који упућују
на сагледавање јединства у различитости.40 Интересантно је запажање
Пола Мекпартлана са Католичког универзитета Америке, који истиче
да израз „преегзистентна“ можда више позива на један потенцијално
спорни историјски приступ у тумачењу тајне Цркве. Он то објашњава
позивајући се на савремене православне теологе, пре свега на Јована
Зизјуласа, према коме је реалност Цркве заправо есхатолошка, а Цр
ква може да претпостоји само у смислу да је реалност Цркве од почет
ка времена делатна и присутна у тајни, која ће се у будућности откри
ти у потпуности. Према П. Мекпартлану, оваква перспектива штити
од опасности да се трансцендентна тајна Цркве замени тренутном Цр
квом у свету кроз став да је трансцендентност тајне Цркве реалност
која тек треба да дође.41 Трансцендентна тајна Цркве снажно делује из
Више о томе видети: Kehl, M., „Der Disput der Kardinälle, Zum Verhältnis von
Universalkirche und Ortskirchen“, 219–232.
38
Tanjić, Ž., „Jedna Crkva u i iz mnoštva crkava“, 778.
39
Mекпартлан, П., „Лок ална и универз ална Црк ва: Зизјулас и Рац инг ер–Ка
сперов а дебата“ 87.
40
Kasper, W. (2000), „Das Verhältnis von Universalkirche und Ortskirche, Fre
undschaftliche Auseinandersetzung mit der Kritik von Joseph Kardinal Ratzinger“, Stim
men der Zeit, god. 126, br. 219, Freiburg: Herder, 801–802.
41
Мекпартлан, П., „Лок ална и универз ална Црк ва: Зизјулас и Рац инг ер–Ка
сперов а дебата“, 88.
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будућности, јер дејством и силом Духа Светог Црква живи анамнезом,
али не у свакодневном „психолошком искуственом“ смислу речи, или
још конкретније не кроз сећање на прошлост, на преегзистентну тајну
Цркве, већ кроз евхаристијско сећање. То сећање је парадоксално за
сваку историјску свест јер представља сећање на будућност.42
У поменутој дискусији двојице кардинала овакав приступ једно
ставно је занемарен. П. Мекпартлан запажа да ни Рацингер ни Ка
спер не користе ову есхатолошку идеју, можда због тога што је она
толико неуобичајена да није озбиљно ни разматрана.43 Оно што мо
жемо приметити као значајно јесте да се термин „универзална – оп
шта Црква“ у Lumen Gentium користи на два начина, од којих је према
првом, у параграфу бр. 2, универзална Црква израз који означава ко
начну – небеску, есхатолошку Цркву свих векова, сабрање свих пра
ведних „од Авеља... до последњих изабраних“,44 док према другом на
чину – у параграфу бр. 25, израз универзална Црква означава Цркву
широм света.45 Зато, када се у Lumen Gentium у параграфу бр. 23 каже
да су помесне цркве око својих епископа „конституисане по моде
лу универзалне Цркве“,46 то можемо схватити двосмислено: и као по
моделу есхатолошке Цркве и као по моделу једне Цркве распростра
њене у целом свету. Ово друго значење, да је универзална Црква она
која је присутна широм света, доминантно је и у Lumen Gentium, и то,
према Мекпартлану, зато што западна теологија не може тако лако
да прихвати есхатологију толико наглашену да се тврди да је помесна
црква на Евхаристији заправо конституисана по моделу есхатолошке
Цркве и да она заиста јесте икона коначног сабрања.47
Православно богословље, међутим, полази управо од ових ставова.
Тако Ј. Мајендорф користи израз универзална Црква указујући на Цр
кву у свету, али одбацује идеју да је помесна – локална црква конститу
исана по моделу светске Цркве. Напротив, све помесне цркве консти
туисане су по моделу коначне, „целе“, есхатолошке Цркве и одражавају
исту – саборну и есхатолошку стварност.48 Према Мекпартлану, може
мо приметити да и Каспер и Рацингер схватају есхатологију као своје
врсну оријентацију, усмерење ка будућности, за разлику од православ
Ibid., 88.
Ibid., 77.
44
LG, 2.
45
LG, 25.
46
LG, 23.
47
Мекпартлан, П., „Лок ална и универз ална Црк ва: Зизјулас и Рац инг ер–Ка
сперов а дебата“, 77.
48
Мајендорф, Ј. (1998), Правос лавн а Црква јуче и данас, Беог рад: Бог ос ловс ки
фак улт ет СПЦ, 19.
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ног приступа есхатологији (Мајендорф, Зизјулас) као будућег стања
постојања, које се на Евхаристији открива сада и овде. Интересантно
је приметити да, према Мекпартлану, и Рацингер и Каспер у схватању
есхатологије као оријентације следе теологију Анрија де Лубака, једног
од најзначајнијих западних теолога када је у питању теологија Другог
ватиканског сабора. Исти аутор тврди да православни приступ есха
тологији, заступљен код Ј. Зизјуласа, може бити од значаја за западну
теологију и када је у питању поимање универзалног примата. Значај се
огледа у схватању да свака помесна црква кроз Евхаристију задобија
идентитет будуће есхатолошке стварности, те међусобно повезивање
помесне и Цркве распрострањене у свету бива заснован на међусобном
повезивању локалне – помесне и есхатолошке Цркве. Као резултат то
га све помесне цркве истоветне су једна с другом. Универзални примат
представљао би знак те потпуне истоветности.49
На крај у треба зак ључит и да је у постсаборском богос лов љу,
пос ле Друг ог ват ик анског сабора, дош ло до појаве два готово екс
тремна начина разм иш љањ а: једног које је све став љало на примат
и апсол утни приоритет опш те над помесном Црк вом и другог које је
предс тав љало тенденц иј у ка самодовољнос ти и зат воренос ти поме
сних цркава пред хоризонтом опш те Црк ве. Еклисиолошка кретањ а
пос ле Друг ог ват ик анског сабора су и поред наглашавањ а Црк ве као
communio помесних црк ава уједно нагласила и важ ност Римске цр
кве, римског епископа и њег ове одговорнос ти за опш ту Црк ву – за
Црк ву у свет у. Као илус трац иј у различитос ти постсаборских кре
тањ а мог у се навес ти миш љењ а уважених римокатоличк их теолога
Анд реја Напиорковског с једне стране и кард инала В. Каспера и Ј.
Рац ингера с друг е стране. Из једне екуменске перспект иве следе
ће речи А. Напиорковског, познатог католичког теолога, управника
катед ре за еклисиолог иј у на теолошком одељ ењу Папске теолошке
академ ије у Кракову, изречене као коментар на еклисиолог иј у Дру
гог ват ик анског сабора, предс тав љај у истински подс тицај у трагању
за опш теп ри х ватљивим поима њ ем примата римског епископа:
„У нашој свести постоји укорењена слика јединства. Када чује
мо тврдњу Да буде једно стадо и један пастир, аутоматски по
мишљамо на Римског епископа. Било би најбоље када не бисмо
под појмом пастир помишљали на актуелног папу већ на са
мог Христа, јер једино је прослављени Господ Пастир своје Цр
49
Мекпартлан, П., „Лок ална и универз ална Црк ва: Зизјулас и Рац инг ер–Ка
спер ов а дебата“, 83.
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кве. На жалост, у нама постоји свест која тражи тзв. повратак
других хришћана видљивој и јурисдикцијској вези са Римским
епископом. Када би у нашем теолошком мишљењу било више
пневматолошких елемената, тада бисмо имали другачију визију
екуменског јединства(...) Зашто упорно тврдимо да се једна Хри
стова Црква треба пројавити у бројчано једној јурисдикцијској и
институционалној величини? Зар у једној породици не може би
ти више сестара и браће, толико међу собом различитих? Буду
ћи да нас богатство јудеохришћанског откровења тако надилази,
зар оно онда не захтева не само плурализам интерпретација не
го и множину начина његове реализације? Надамо се да ће нам
Дух Свети то рећи јер Он није само у Римокатоличкој цркви већ
обилно даје себе и изван Римокатоличке цркве.“50

Са друге стране је наглашен неш то „тврђи“ став, како код В. Ка
спера тако и код Ј. Рац инг ера. Тако, осврћућ и се на еклисиолог иј у
Другог ват иканског сабора у контекс ту размат рањ а папског прима
та, В. Каспер каже:
„У оквиру еклисиологије заједнице, будућа Петрова служба мо
гла би мање да буде јерархијски врх Цркве, а више гравитаци
они центар јединства. Она би имала задатак да чува јединство
Цркве у апостолском вероисповедању тако што се легитимна
самосталност месних цркава не би укидала него утврђивала, ја
чала и бранила. За тако нешто није потребна највиша управна
инстанца. Ради се о пастирском и духовном задатку, о служби
милосрђа(...) Било би то, наравно, илузорно без Господње пуно
моћи (exousia) дате Петру да може свезивати и разрешивати, тј.
пружати communio или искључивати из communio. Ово последње
може, наравно, да буде само редак и екстреман случај. Петров
уобичајени задатак јесте да утврђује браћу своју (Лк. 22. 32).“51

Ове речи кардинала Каспера звуче прилично охрабрујуће из угла
православног богословља, све до оних завршних речи које говоре о по
треби и неопходности, додуше у ретким и екстремним случајевима,
папске јурисдикцијске власти у читавој Цркви. Сличне ставове можемо
видети и у разматрањима Конгрегације за доктрину (учење) вере, обја
50
Napiorkowski, A. (2003), Posvećeno zajedništvo, Subotica: Katolički institut za kul
turu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović“, 141.
51
Kasper, V. (2004), Ne postoje dva Hrista, Beograd: Beogradska nadbiskupija, 83.
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вљеним на крају симпосиона одржаног у Ватикану од 2. до 4. децембра
1996. године, када је префект те конгрегације био кардинал Ј. Рацингер,
на тему примата Петровог наследника. У овом тексту, у параграфима
бр. 3 и бр. 4, истиче се да је примат у Божјем плану служба коју Господ
предаје искључиво Петру, првом апостолу, са кога она прелази на на
следнике. Циљ тога дара је одржавање јединства вере и заједништва
свих верних. Зато је римски папа као Петров наследник „непрестани
видљиви принцип и основа – фундамент за јединство мноштва еписко
па и верника“. Отуда је и његова служба дар посебне Божје благодати
неопходне за испуњење послања Цркве.52 У даљем тексту, у параграфу
бр. 5, наглашава се да је, захваљујући поимању тајне Цркве као Corpus
Ecclesiarum, примат римског епископа на Другом ватиканском сабору
схваћен као нешто што не стоји у супротности са влашћу других епи
скопа, већ у једној изворној, суштинској хармонији.53
Према даљем тексту у параграфима бр. 7 и бр. 8 примат није про
сто координирајућа нити председничка функција, ограничена нека
квим првенством звања, али се са друге стране не сме схватити ни као
монархија политичког типа. Границе примата римског епископа одре
ђене су Божјим законом, израженим у божанском откривењу. Петров
наследник је камен који против људске самовоље сведочи и гарантује
верност Божјој речи. Зато се говори и о мученичком, заправо исповед
ничком карактеру примата. Примат папе се извршава на различитим
равнима које укључују: надзор у поучавању речи Божје, светотајински
живот Цркве, мисију, црквену дисциплину и др. На овим равнима по
вољи Христовој сви у Цркви, епископи и остали верни, дугују послу
шност Петровом наследнику. Он је такође гарант праведне различи
тости која постоји између обреда, дисциплине и црквених структура
Истока и Запада.54 Очигледно да је, из православне перспективе по
сматрано, овде реч о својеврсној апсолутизацији папске власти. Бу
дући да је реч о саопштењу са симпосиона на којем се тема примата
није разматрала у контексту односа према хришћанима неримокато
лицима, могућности за даљи дијалог по том питању остале су отворе
не. У том смислу, охрабрујуће делују речи на крају овог саопштења, у
параграфу бр. 13, у којем се истиче да као основна потреба остаје да
се одреди да ли евентуалне и могуће форме извршења Петрове службе
одговарају самој њеној суштини. Ово ће бити одређено надахнућем
Der Primat des Nachfolgers Pet ri im geheimnis der Kirche, Erwägungen der Kon
gregat ion für die Glaubenslehre, http://stjosef.at/dokumente/pet rusamt_gk.htm, посе
ћено 22. 2. 2011.
53
Ibid.
54
Ibid.
52
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Духа Светога и путем братског дијалога римског епископа са осталим
епископима, сходно конкретним захтевима Цркве. У исто време исти
че се да само папа (или папа са Васељенским сабором) као Петров на
следник има ауторитет и компетенцију да о формама извршења своје
пастирске службе у целокупној Цркви задржи последњу реч.55 Нарав
но да је један овакав став из перспективе православног богословља не
прихватљив, па опет са друге стране, то не значи да постоји нешто што
бисмо могли описати као заједнички и општеприхватљив став право
славне теологије када је реч о питању папског примата.
Наиме, данас се православно богословље налази у једном практич
но „транзитном“ период
 у, у којем још не успева да понуди своје пот
пуно и систематично излагање. „Стара“ теологија обележена конфеси
онализмом са својом типично схоластичком методологијом и даље је
присутна. Постојање подела на конзервативну и либералну теологију,
на богословље екуменистичке и антиекуменистичке оријентације, ука
зује на то да се и даље налазимо у сферама конфесионалистичког бо
гословствовања. Може се рећи да је добрим делом такав случај и када
је реч о схватању папског примата. Тако се нпр. римокатоличком схва
тању папског примата као врховне јурисдикцијске и учитељске власти
у Цркви обично супротставља учење о „примату части“, којим се за
право сугерише одсуство било какве власти и ауторитета. Политички
значај Рима као и апостолско порекло Римске Цркве, те мучеништво у
Риму Светих апостола Петра и Павла, као и истицање Римске Цркве у
делима љубави, служења и проповедања Еванђеља, омогућили су епи
скопу Рима да од сабора, отаца и побожних царева – дакле људском,
а не божанском уредбом, буде признат примат части и црквеног реда
(поретка). Суштински посматрано, римски епископ је са становишта
своје свештене службе епископ који је једнак са свим другим еписко
пима, били они патријарси, митрополити, архиепископи или обични
епископи. Ово је став неких од водећих грчких православних теоло
га средине ХХ века, као што су били Јован Кармирис, као и Амилкар
Аливизатос и Архиепископ Хризостом Пападопулос.56 Суштина овог
става је да питање примата није питање које се тиче природе и бића са
ме Цркве, те као такво не представља никакву еклисиолошку неопход
ност, већ да је то пре свега питање канонског поретка развијеног током
црквене историје под утицајем разних црквенополитичких околности.
Примат части подразумева да је принципијелно неприхватљива јурис
Ibid.
Zizioulas, I. (2005), „Recent Discussions on Primacy in Orthodox Theology“, у
зборнику: Casper, W. (ed.), The Petrine Ministry, Catholics and Orthodox in Dialogue, New
York: The Newman Press, 233.
55
56
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дикцијска власт једног епископа над другим епископима, зато што су
сви они евхаристијски једнаки без обзира да ли су на позицији папе
или патријарха.57 Једино синодална структура Цркве може да буде пи
тање које се тиче природе и бића саме Цркве, док примат то није.
Главни недос татак овог прис тупа управо је поларизац ија између
саборнос ти и примата.58 Примат схваћен прос то као „част“ стоји у
суп ротнос ти са сам им канонским пред ањ ем Црк ве израженим у по
знатом 34. апос толском правил у, према коме епископи једне обла
сти не треба да чине ниш та без првог између себе, као што ни он не
треба да чини ниш та без њих. Илус трац ије рад и, ако је примат у
Црк ви прос то питањ е час ти, како онд а објаснит и да у Правос лавној
Црк ви у одс ус тву пат ријарх а или у ток у избора новог (док је трон
упраж њен) не може да се изврши избор епископа?59 Ако је питањ е
примата прос то питањ е час ти, а не и питањ е извесног ауторитета и
влас ти у Црк ви, избор епископа би био мог ућ и без пат ријарх а, без
првог међу епископима. Зато ни у Правос лавној Црк ви не може бит и
речи прос то о примат у час ти.
Малочас је истакнуто да је теза о примату части заснована на аргу
менту да су сви епископи светотајински посматрано једнаки. Ова све
тотајинска једнакост епископа заједнички је став римокатолика и пра
вославних. Међутим, на Западу се светотајинска једнакост епископске
службе разликује од извршавања црквене власти у одређеној еписко
пији – за шта епископ добија накнадно овлашћење постављењем од па
пе. Ово разликовање омогућава римокатоличкој теологији да усклади
светотајинску једнакост свих епископа са јурисдикцијском врховном
влашћу папе над свим епископима. Ако се као аргумент за непостоја
ње јурисдикцијске власти једног епископа над другим (нпр. папе над
осталим епископима) наведе светотајинска једнакост свих епископа,
како онда објаснити чињеницу да „титуларни“ епископи у Православ
ној Цркви имају светотајинску али не и јурисдикцијску власт. Ова
чињеница озбиљно дискредитује аргумент светотајинске једнакости
епископа против папског примата. Неопходно је поћи од става да су
синодалност и примат међусобно повезани и условљени, као што је то
у 34. апостолском правилу и представљено. На тај начин, постигнућа
и кретања савремене православне теологије, изражена у познатој син
тагми Повратак оцима, откривају нам отачко предање не просто као
источно или западно, већ пре свега као „саборно“ или „икуменско“.
Ibid., 235.
Ibid.
59
Ibid., 236.
57
58
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У методолошком погледу, Повратак оцима је подразумевао да по
једине области које су биле просто запостављене у богословљу сада
постају незаобилазни и основни извор теологије. Реч је, пре свега, о
областима везаним за обред, Литургију, канонско предање, монашко–
аскетско искуство. Илустрација тога, занимљива за нашу тему, јесте
поновно наглашавање везе између тријадологије – вере Цркве у Бо
га као Свету Тројицу и конкретног, канонског уређења и организације
Цркве и власти, ауторитета у њој, повезивање које се темељи на 34.
апостолском правилу. Овакво методолошко преусмерење православне
теологије омогућило је и развој и међусобно повезивање најважнијих
области савременог богословља: тријадологије, христологије, пневма
тологије и еклисиологије.60 Оно је довело и до развоја једног нарочи
тог правца у еклисиологији, који карактерише савремено православно
богословље – а то је евхаристијска еклисиологија. Први представник
овог правца је био Николај Афанасјев, кога су, са мање или више до
следности, пратили Александар Шмеман и Јован Мајендорф. Суштин
ска мисао овог приступа указује на Евхаристију као на место где се
тајна Цркве изражава и остварује у својој пуноћи. Црква је тамо где је
Евхаристија. Овакав закључак преокреће традиционално схоластичко
схватање (доминантно последњих неколико векова и на Истоку), пре
ма којем Црква чини Евхаристију а не и обрнуто.
Поис товећ ивањ е Црк ве са Евх арис тијом чини Црк ву нечим што
је пре догађај нег о инс тит уц ија. Буд ућ и да сама Евх арис тија посе
дује свој у структ уру, односно инс тит уц ионални елемент, то и сама
инс тит уц ија Црк ве мора бит и схваћена кроз структ уру Евх арис ти
је. Ово је темељна мисао савременог правос лавног богос лов ља, ко
ја има значајне еклисиолошке имп лик ац ије и кад а је реч о нашој
тем и. Наи ме, свак а служба у Црк ви, уколико жели да буде конс ти
тут ивна, мора да има своје евх арис тијско утемељ ењ е. Пос таје јасно
да служба папе, суш тински пос мат рано, није ниш та другачија од
саме епископске службе. Недос татак концепта Афанас јева сас тоји
се у томе што он предс тав ља евх арис тијску еклисиолог иј у као су
протност „универзалној“.61 Он наглашава да је универзална екли
сиолог ија са приматом јурисд икц ије у раној Црк ви све до времена
Светог Кип ријана Картаг инског била непозната. Зато он одбац ује и
сам израз „примат“ и предлаже израз „првенс тво“.62 Говорећ и о сва
Зизјулас, Ј. (2003), Православље, Београд: Хиландарски фонд при Богословском
факултету СПЦ, 39–40.
61
Ibid., 43.
62
Афанасјев, Н. (1989), „Црква председавајућа у љубави“, у зборнику: Вуковић, С.
(ур.), Примат апостола Петра, Крагујевац: Каленић, 70–71.
60
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кој локалној црк ви као о католичанс кој, јед ин у форм у „примата“ на
универзалном нивоу он вид и у првенс тву „Црк ве која председ ава у
љубави“, како је Свет и Игнат ије назвао Римску Црк ву у пос ланиц и
кој у јој је упут ио. Реа лни проблем са његовим еклисиолошким ста
вовима јес те то што он доп уш та да се једна локална црк ва разуме
као самодовољна и независна у однос у на друге. Према запаж ањима
Николаја Лоског, то не произи лази директно из ставова Афанас јева,
али инд иректно они мог у да воде ка томе.
Неш то другачије ставове по питању примата зау зели су дру
ги руски теолози у емиг рац ији: Флоровски, Мајендорф и Шмеман.
Шмеман није усвојио израз „првенс тво“, а идеј у примата је смат рао
неоп ход ном на свим нивоима за к ључно са највишом формом при
мата – универзалним приматом. Према његовом миш љењу, веков
на ант иримска предрас уд а навела је неке правос лавне канонис те
да једнос тавно нег ирај у пос тојањ е так вог примата у прош лос ти, као
и његову пот ребу у сад ашњос ти. За Шмемана, објект ивно проу ча
вањ е канонске трад иц ије пот врђује да је Црк ва, упоредо са локал
ним „цент рима сагласнос ти“ или локалним примат има, знала и за
универзални примат.63 Примат је тако, за Шмемана, питањ е које се
тиче природе и бића саме Црк ве, за разлик у од раније наведених
ставова Карм ириса и осталих теолога који су одрицали примат у та
кву мог ућност. Тако, према Шмеман у, „помесна Црк ва одсечена од
универзалне koinonia је заис та cont radict io in adjecto јер koinonia чини
сам у суш тин у Црк ве. Зато она има свој облик и свој израз: примат.
Примат је неоп ходни израз јед инс тва у вери и живот у свих поме
сних црк ава, њиховог жив љењ а и универзалне киноније“.64 Из овог
разлога Шмеман је крит иковао принц ип аутокефалије:
„У релативно новије време, међу православнима се појавило
мишљење да се Црква у свом животу заснива на принципу ау
токефалије, с тим што се термин аутокефалан искључиво од
носи на источне православне патријаршије и велике национал
не цркве. По овом схватању, принцип аутокефалије није само
историјски принцип којим Црква ‘изражава’ своје универзално
устројство, него је то еклисиолошки темељ Цркве и њеног жи
вота. Другим речима, јединственом универзалном организму
римске еклисиологије је овде супротстављен ‘аутокефални’ ор
63
Шмеман, А. (1989), „Идеја примата у православној еклисиологији“, у зборнику:
Вуковић, С. (ур.), Примат апостола Петра, Крагујевац: Каленић, 40.
64
Ibid., 42.
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ганизам, од којих је сваки састављен од неколико ‘епархија’, под
једним центром или ‘врховном влашћу’. Међусобно су све ове
‘аутокефалије’ апсолутно једнаке и ова једнакост искључује би
ло какав универзални центар или примат.“65

Тиме је православна свест, одбацивши универзалну власт римског
епископа, уједно прихватила ту власт у тзв. аутокефалним црквама.66
Сличне ставове по питању универзалног примата износи и Мајен
дорф. Према његовом мишљењу, идеја о примату је део саме еклиси
ологије, будући да регионални епископски сабори потребују предсе
давајућег без чије потврде одлуке нису валидне. Црква је у историји
одувек, почев још од времена апостола, препознавала потребу и ва
жност постојања првог међу апостолима (Апостола Петра), а потом
и првог међу епископима. Зато Мајендорф сматра да подухват афир
мисања универзалног примата једног епископа није просто ствар
историјског случаја и практичних потреба. Функција универзалног
примата првог епископа је да служи јединству на васељенском нивоу,
као што је функција регионалног примата да буде фактор јединства
на регионалном нивоу.67 У контексту ове функције подсетићемо се и
речи Шмемана, који каже да грешка која се јавља у вези са универ
залним приматом лежи у поистовећивању овог примата са „врховном
влашћу“ коју је Рим претворио у принцип јединства Цркве. Међутим,
та еклисиолошка извитопереност не сме да нас нагна да универзални
примат једноставно одбацимо. Напротив, она треба да нас подстакне
да му дамо његово првобитно, православно тумачење.68
Пра вос лавно тум ачењ е универзалног при м ата дат о је у при л ич
но разви јеној форм и код Ми т ропол и та Јова на Зизјуласа. Ка ко је он
у својој дисерта ц и ји пок а зао, са м а Евх арис ти ја те ж и да прева зиђе
дат у поде л у на помес ну и универзалн у Црк ву. Отуд а он првобит
ну форм у евх арис тијс ке еклис иолог и је, из ложен у код Афа нас јева,
разви ја у правц у прева зи ла жењ а те под војенос ти.69 На то упућује
и сам нас лов њег ове дисерта ц и је: Јединс тво Цркве у Епис копу и Ев
харис тији у прва три ве ка. Овде треба на помен у т и и чињ ен иц у да
акс иом да је Црк ва та мо где је Евх арис ти ја може од вес ти ка огра
Ibid., 43.
Ibid., 29.
67
Мајендорф, Ј. (2006), Византијско наслеђе у Православној Цркви, Краљево:
Епархија жичка, 276.
68
Шмеман, А., „Идеја примата у православној еклисиологији“, 40.
69
Јевтић, А. (2001), „Јединство Цркве у Предању Цркве“, Богословље, год. 45, бр.
1–2, Београд, ПБФ, 122–123.
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ни ченој концепц и ји Црк ве, која би под ра з умева ла свођењ е Црк ве
са мо на чин Евх арис ти је. Та ко би се за нем арио и значај испове д а њ а
истин и т е вере као нечега што је неод војиво од припад нос ти Црк ви.
У том кон т екс ту Епис коп Ата нас и је Јевт ић, нас та в љај у ћ и начелн у
мисао Све т ог Јус тина Ће л ијс ког, ис т и че значај тог елемен та – ис
пове д а њ а истин и т е ве ре као услова припад нос ти евх арис тијс кој
зајед н иц и.70 Из перс пек т иве екуменс ког ди ја лога то под ра з умева и
разви јен у свест о томе да је код пра вос лавн их и ри мок ат ол ик а до
шло до развоја тра д иц и ја у одвојен им и кул т урно раз л и ч и т им усло
ви м а. На обе стра не нас та ла су мног обројна учењ а и праксе које
нис у има ле дод ирн их тача к а са учењи м а и праксом дру г е стра не.
При мер тога су и раз л и ч и т е догме и ли т ург ијс ке праксе на За па д у,
укљу ч у ј у ћ и и учењ е о папс кој непог реш ивос ти, и на Ис т ок у – тра
диц и ја иси х а зма и дру г е, које су све створене као од г овори од ре
ђен им иза зови м а времена и кул т у ра.71 Ист ок и Запад су тол ико ду
го живе л и одвојено да је повратак древном саборном етос у теш ко
извод љив без разл иковањ а онога што се однос и и онога што се не
од нос и на је д инс тво Црк ве. Прем а зајед н ичком ста ву већ ине пра
вос лавн их теолога ХХ век а, све кон т роверзне проб леме који де ле и
разд вајај у пра вос лавне и ри мок ат ол ике ка д а је у пи та њу је д инс тво
Црк ве можемо свес ти на пи та њ е папс тва.72
Зван ичн и, акт уе лн и дијалог правос лавн их и римок ат ол ик а у
окви ру Мешови т е бог ос ловс ке ком ис и је од шез десет чла нова (по
три десет са обе стра не), форм и ра не зајед н ичком од л у ком па пе Јо
ва на Па в ла II и Пат ри јарх а конс тан т инопољ с ког Ди м и т ри ја I 1979.
год ине, от почет првом пленарном сед н ицом 1980. год ине на Патмо
су и Родос у, пот врђу је да је пи та њ е папс ког при м ата кључно пи та
ње ди ја лога. На и ме, теме прег овара њ а су од ређене прем а ме т од у
који иде „од онога што нас ујед ињује ка ономе што нас разд ваја“.73
С обзиром на то да је тем а папс ког прим ата једно од кључн их пита
ња које нас разд ваја, није случајно да се до њене разраде још није
Ibid., 123–124.
Зизјулас, Ј., Православље, 68.
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Ово је заједнички став многих православних теолога ХХ века, исказан у њи
ховим радовима као што су: Зизјулас, Ј., Православље, 68; Булгаков, С. (2005), „Код
студенца Јаковљевог“, у зборнику: Ђаковац, А. (ур.), Православље и екуменизам, Бе
оград: Хришћански културни центар, 135; Карташов, А. (2005), „Уједињење цркава
у светлу историје“, у зборнику: Ђаковац, А. (ур.), Православље и екуменизам, 75–76;
Афанасјев, Н. (2003), „Una Sancta“ у: Студије и чланци, Вршац: Епархијски управни
одбор Епархије банатске, 307–308.
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Матић, З. (2004), „Место и улога Православне цркве у дијалогу са другим хри
шћанима“, Саборност, год. 10, бр. 1–4, Пожаревац: Епархија браничевска, 121.
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стигло. Међу т им, пос лед њи зва н ичн и док умент ди ја лога, донет у
Ра вен и 2007. год ине, под на зивом Еклис иолошке и канонс ке пос леди
це светотајинс ке природе Цркве; црквено заједничарење, саборност
и ауторитет, ука з у је да је тем а ау т ори т е та на васе љ енс ком нивоу
сле дећа на ре д у. Де таљн и ја обра д а зва н ичн их саопш тењ а Мешо
ви т е ком ис и је значајно би прева зиш ла пот ребе на ше теме, та ко да
ћемо упот ребу истих при ла г од и т и на шој обра д и пи та њ а при м ата.
Иа ко док умен т и Мешови т е ком ис и је нем ај у ник а к ав догм атс ки и
оба вез у ј у ћ и карак т ер за црк ве које учес тву ј у у ди ја лог у, буд у ћ и да
је дог оворено да Ком ис и ја нем а теолош ка овла ш ћењ а и ау т ори т ет
Сабора,74 њи хов је значај у бог ос ловс ком смис лу немерљив. О од г о
ворнос ти и свеобу х ват нос ти бог ос ловс ког ра д а Ком ис ије сведоч и
и док умент из Барија (1987), на тем у Ве ра, све те тајне и јединс тво
Цркве, на чијем почетк у се у параг рафу бр. 2 наглашава да је „јед ин
ство у вери прет пос тавк а за све т отајинс ко, посебно евх арис тијс ко
јед инс тво“, при чем у се као „први услов за истинс ко заједн иш тво
(опш тењ е) црк а ва од ређу је Никео – цариг радс ки сим вол вере као
неоп ход но пра ви ло тог зајед н иш тва“ (пара г раф бр. 21). Та кође се,
у пара г рафи м а бр. 25 и 26, на гла ша ва да својеврс на раз л и ч и т ост
форм ула ц и ја не угрож а ва кинон и ј у помес них црк а ва, ка д а сва к а
црк ва може препознат и јед инс твен у и ау т ент ичн у веру прим љен у
од апос тола, упркос помен у т им раз л и ч и т им изра ж а ва њи м а, бу
дућ и да током векова (пос тоја њ а) неподељ ене Црк ве разл и ч и т ост
бог ос ловс ких изра за јед не исте док т рине ни је угрож а ва ла све т ота
јинс ко заједн ичарењ е. Уз све то треба имат и у вид у да су након рас
кола Ис т ок и За пад нас та ви л и да се разви јај у, али одвојено је д ан од
дру г ог. У пара г рафу бр. 33 ис т и че се да је „ну ж но разјас ни т и који
и как ав би конк ретан развој, који се дес ио у једном дел у хриш ћан
ства, друга страна могла смат рат и лег ит имн им развојем“.75
Враћај ућ и се на наш у главн у тем у можемо пос тавит и питањ е
који су, дак ле, оквири правос лавног размат рањ а теме примата, који
мог у бит и прих ватљиви и за римок атолике, а да уједно не предс та
вљај у некак ву „изд ај у“ правос лав ља. Који су основни принц ипи нео
пходни да би се, кад а је реч о папском примат у, нашао евент уа лан
заједничк и став? Код нек их савремених правос лавних теолога као
што су Јован Зизјулас, Еман уе л Клапсис и Давид Перовић приметан
је прис туп питању примата са једне изразито богос ловске стране:
74
Биговић, Р. (2010), Православна теологија екуменизма, Београд: Хришћански
културни центар, 117.
75
Ibid., 141–142.
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са наглашеним саглед авањ ем мес та и улоге примата у Црк ви (па и
примата римског епископа) према одређеном теолошком метод у,
од носно на основу од ређених три ја долошких и хрис толошко–пнев
матолошких принц ипа.76 На основу егзег езе новозаветних мес та ко
ја говоре о мес ту и улози Светог апос тола Пет ра у Црк ви, може се
зак ључит и да се између Правос лавне и Римокатоличке Црк ве тешко
може наћ и заједничк и језик. Исто то је мог уће зак ључит и и кад а је
реч о мес ту и улози римског епископа у историји Црк ве, нарочито
током првог хиљ ад уг од иш та неподељ ене Црк ве. Тешко је на осно
ву историјских примера извес ти евент уа лне зак ључке који би били
опш теп рих ватљиви. Зато и смат рамо да је неоп ходно саглед авањ е
примата на основу одређених бог ос ловских претпос тавк и заједнич
ких за обе стране, које су као так ве наглашене у док умент има које
је до сад а објавила Мешовита ком исија за богос ловски дијалог. Ово
пре свега значи да је питањ е примата пот ребно саглед ат и у одређе
ним тријадолошким, хрис толошким и пневматолошким оквирима.
То значи да увек, кад а се говори о питању примата у Црк ви, треба
имат и у вид у да је саглед авањ е Црк ве услов љено пои мањ ем Бога као
Свете Тројице, Бога као заједнице три личнос ти. Друго, кад а гово
римо о Црк ви као Тел у Хрис товом и заједниц и Дух а Светога, онд а
треба да имамо у вид у да природ а Црк ве директно зависи од хрис то
лог ије – суш тински услов љене пневматолог ијом. На крај у, буд ућ и
да се и сама пуноћа Црк ве отк рива у Светој Евх арис тији, онд а ни
структ уру Црк ве не можемо одред ит и без претходног саглед авањ а
структ уре саме Евх арис тије.77 Ово су темељне претпос тавке теоло
шког прис тупа у оквиру којих је мог уће афирмат ивно говорит и о
питању примата данас.
Први принц ип од којег се полази јес те став да је Црк ва исто
времено зајед н иц а јед ног и мног их. Упра во овај принц ип има сво
је пор ек ло у тројичном бог ос лов љу, као и у хрис толог и ји која се
разумев а као „услов љена“ пневм ат олог и јом. Ујед но, он пот и че и
из евх арис тијс ке при р оде еклис иолог и је.78 Као што је из пред ањ а
Црк ве опш тепознат о, у тројичном Бог у пос тоји јед инс тво, али не
је д инс тво које би прет ход и ло мнош тву. На основ у учењ а о Бог у код
ка па док ијс ких ота ц а ник а д а не треб а говори т и најп ре о јед ном Бо
гу као бож анс кој суш тин и, а тек онд а у нас тавк у о три личнос ти
као о од нос и м а уну тар те јед не су ш тине. Та к ав прис туп је авг у
Zizioulas, I., „Recent Discussions on Primacy in Orthodox Theology“, 246–247.
Перовић, Д. (2003), „Еклисиологија Светог Василија Великог“, Богословље, год.
47, бр. 1–2, Београд: ПБФ, 180.
78
Ibid., 181.
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стиновс ко – плат он ис тичк и и сред њ евековно схолас тичк и прис туп
Бог у, који је да нас и у за пад н им ри мок ат ол ичк им бог ос ловс ким
окви ри м а прев а зиђ ен. Тројиц а је од јед на ког значаја у пои м а њу
Бог а кол ико и јед на су ш тина. Мнош тво јес те конс ти т у т ивно (уста
нов љу ј у ће) у од нос у на Јед ног а као што је Је д ан конс ти т у т ив ан
(уста нов љу ј ућ и) чин и лац мнош тва.79 Мног и чине Јед ног јед на ко
као што и Је д ан чин и мног е. Ове ста вове три ја долош ког бог ос ло
вља усвоји ла је Мешови та ком ис и ја за бог ос ловс ки ди ја лог у свом
саопш тењу из Мин хена (1982), под нас ловом Тајн а Цркве и Евхари
стије у све т лос ти тајне Све те Тројиц е. У трећем де л у, у пара г рафу
бр. 2, можемо да проч и та мо:
„Како је Христос један ради многих, тако су и у Цркви, његовом
Телу, један и многи, универзално и локално, по неопходности
симултани (истовремене, сапостојеће реалности). Још даље, бу
дући да је један јединствени Бог koinonia трију личности, једна и
једина Црква је тада koinonia многих заједница, а локална црква,
опет, koinonia личности. Једна јединствена Црква се идентифи
кује са koinoni–јом цркава. Јединство и мноштво су до те мере
повезани да једно не би могло да постоји без другог“.80

Исти прис туп, да је Црк ва истовремено зајед н иц а јед ног и мно
гих, ва ж и и у хрис толог и ји, што је еви дент но на почет к у ци т и ра ног
пара г рафа. Из чињ ен ице да је тајна Хрис та нез а м ис лив а и необја
шњив а без Ду х а Све т ог јас но прои зи ла зи став да је пневм ат олог и ја
орг анс ки повез а на са хрис толог ијом. Хрис тос је као пом аз а н ик Ду
ха Свет ог а истовремено Јед ан и мног и – и то не Јед ан који пос таје
мног и, већ Јед ан који је нес хватљив без мног их као њег овог Тела.81
Као што смо већ видел и, Дух Свет и својом делатнош ћу чин и Хри
ста Хрис том – Хрис тос се рађ а Духом Свет им, васк рс ав а из мрт вих
и вазнос и се такођ е Духом Свет им. Са друг е стране, исти тај Дух
Све т и својом де лат нош ћу увод и у свет и истори ј у пос лед њ е да не.
Пос лед њ и да н и под ра з умев ај у саби ра њ е, зајед н иц у око Мес и је.
На основ у тог а можемо извес ти сле дећ и за к љу чак: ка д а Дух Све т и
чин и Хрис та Хрис том (Пом а з а н иком), он увек твори и зајед н иц у,
због чег а Хрис та иден т ифик у јемо са зајед н ицом Црк ве. Ова к ве бо
гос ловс ке ста вове је усвоји ла и Мешови та ком ис и ја за бог ос ловс ки
Clapsis, E., „Papal Primacy“, http://www.goarch.org/ourfaith/ourfaith8523, посе
ћено 20. 10. 2006.
80
Биговић, Р., Православна теологија екуменизма, 128–129.
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Перовић, Д., „Еклисиологија Светог Василија Великог“, 184.
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ди ја лог у свом саопш тењу из Ва ла м а (1988), у док умен т у под нас ло
вом Свет а тајн а свештенс тва у светот ајинс кој структ ури Цркве.
Тако у параг рафим а бр. 2, 3 и 4 можемо да читамо:
„Наше црк ве се слаж у у тврдњи да се кроз службе у Црк ви
пројав љује служењ е самога Хрис та. У Светом Пис му Новога
Завета Хрис тос се назива апос толом, пророком, служ итељ ем,
ђа коном, учитељ ем, свеш теником, епископом. На ша зајед
ничк а трад иц ија свагд а је признавала тесну повезаност дело
вањ а Хрис та и Светога Дух а. Так ав прис туп не дозвољ ава да се
у домос трој у спасењ а Хрис тос пос мат ра одвојено од Светога
Дух а. Реа лно прис ус тво Хрис тово у њег овој Црк ви такође је
есх атолошке природе, јер се Духом даје залог неоп ход ан за
савршено остварењ е плана (пром ис ла) Божјег о свет у. У тој
перспект иви Црк ва се јав ља као заједница Новог Завета, кој у
Хрис тос Духом Свет им сабира око себе и уграђује у своје Те
ло. Кроз Црк ву се Хрис тос јав ља у историји, кроз Црк ву извр
шава спасењ е света“.82

Принц ип истовременос ти јед ног и мног их оствар у је се и у Све
тој Евх арис ти ји. Сва к а Евх арис ти ја слу ж и се у име чи та вог све та
и за чи тав свет. У јед ној универз алној Црк ви пос тоји јед на је д ин
ствена Евх арис тија. Она је истовремено и мнош тво евх арис тија.
Пи та њ е да ли је нас та ла најп ре јед на Евх арис ти ја или мнош тво ев
харис ти ја апс урд но је јер, по реч и м а Јов а на Зизјулас а, пос тоји си
мул та ност између јед не и мног их евх арис ти ја, изра жена кроз њи
хов у узајам н у истоветност и кроз узајамн у под уд арност помес них
црк а в а у Евх арис тији, слично сим улта нос ти јед ног и мног их у би
ћу самог а Бог а као Тројице у личнос ти Хрис та као оног ко је Духом
Све т им истовремено је д ан и мног и. Ова тајанс твена си м ул та ност
од су ш тинс ке је ва ж нос ти за на ш у хриш ћанс ку ве р у. Мин хенс ко
саопш тењ е у свом трећем дел у, у пара г рафу бр. 1, на гла ша в а ту си
мулта ност, истовременост универз алног и помес ног у евх арис тиј
ском сабра њу као пу ноћ и Црк ве Божје, Те ла Хрис товог. Мнош тво
лок алн их синакс ис а нипош то не де л и Црк ву, већ, на п рот ив, на све
тотајинс ки нач ин проја в љу је њено је д инс тво. Подобно апос толс кој
зајед н иц и сабра ној око Хрис та, сва ко евх арис тијс ко сабра њ е уи
стин у је све та Црк ва Божја, Те ло Хрис тово.83
82
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Трад иц ионална тврдњ а римок ат ол ичке еклис иолог ије израже
на код Ранера и Рац инг ера, да је Црк ва пре свег а универз ална а се
кун д арно лок ална84 измењ ена је од стра не пра вос лавне теолог и је
(Н. Афа нас јев), која ис т и че да је Црк ва, су п рот но томе, пре свег а
лок ална, помес на.85 Реа г у ј у ћ и на ово иск у шењ е полариз а ц и је, Јо
ван Зизјулас је зас ту пао миш љењ е да са м а при р од а Евх арис ти је у
еклис иолог и ји пок а з у је лок алн у и универз алн у си м ул та ност. Цр
ква је зат о истовремено и помес на и кат ол и чанс ка, и то на основ у
евх арис тијс ке истоветнос ти помес не црк ве са ес х ат олош ком Цр
квом Божјом.86 То је разлог због којег је израз „кат ол ичанс ка црк ва“
у све т оотачк им извори м а из прв а три век а кориш ћен двозначно,
означа в ај у ћ и истовремено лок алн у и универз алн у Црк ву. На осно
ву овог принц ипа, да је Црк ва истовремено лок ална и универз ална,
о слу жби епис копа та кођ е треб а говори т и као о ујед но лок алној и
универз алној.87 Епис коп је хи р от он ис ан за јед н у помес ну црк ву да
би био њена гла в а и цен тар њеног је д инс тва. Међ у т им, у вршењу
своје службе он се увек јав ља као један који не може де лов ат и без
многих, од нос но без зајед н ице на чи јем че л у стоји. Епис коп јес те
гла в а, али гла в а услов љена својим те лом. Њег ов а слу жба под ра з у
мев а аминов а њ е – учеш ће и од г овор зајед н ице. Зат о је епис копс ка
слу жба у су ш тин и ре ла ц ионог карак т ера. Са дру г е стра не, ни са ме
заједн ице нем а без једне Главе, без епис копа, који је као так ав онај
без ког а се у Црк ви не може ниш та учин ит и. Ово је такођ е усвојено
од стра не Ком ис и је за бог ос ловс ки ди ја лог у Ва ламс ком саопш те
њу, посебно у њег овим пара г рафи м а бр. 25 и 26:
„Међу свим харизмама и службама које Дух даје, епископска
служба се издваја као дар председавања и сабирања јединстве
не заједнице. Кулминација епископског служења је у свршава
њу Евхаристије, а учешће у евхаристијском сабрању представља
испуњење процеса увођења у Цркву, завршетак пута сједињења
свих у једно Тело Христово. Помесна црква, као носилац разли
читих дарова Духа, у свом центру има епископа, тако да опште
Ви ше о овоме ви д е т и у: Fran ić, F. (1967), „Od nos papina primata i episkopata
prema nauc i Karla Rahnera“, Crk va u svijet u, god. 2, br. 1, Split: KBF, 4–16; Lubac, H.
(1970), „Od nosi između opće Crk ve i posebn ih crk av a“, Crk va u svijet u, god. 4, br. 1,
Split: KBF, 5–10.
85
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86
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Нови Сад: Беседа, 188–194.
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ње са њим пројављује јединство свих и изражава пуноћу Цркве.
То и такво јединство помесне цркве неодвојиво је од васељен
ског заједничарења цркава.“88

Пос лед њ и на ве ден и иск аз као да нас упу ћу је на сле дећ и за
кљу чак, на и ме, да пос већен за јед н у лок алн у црк ву, епис коп исто
времено јес те и епис коп универз алне Црк ве. Ова к ав став јас но
проис т и че из ка нонс ког пре д а њ а Црк ве. Та ко, у 4. ка нон у Првог
васељ енс ког саб ора, пос већењ е епис копа захт ев а учеш ће више
епис копа, док се у 5. канон у ист иче да епис коп има право и обаве
зу да врш и свој у слу жбу саб орно. Нико не може лиш и т и епис копа
њег овог пра в а и ду ж нос ти да буде члан помес ног или васе љ енс ког
саб ора. То нас довод и до јас ног за к ључк а да је саб орс ки (синод ал
ни) сис тем услов без којег нем а саб орнос ти Црк ве.89 Црк ва не може
пос тојат и без инс ти т у ц и је саб ора. Тен денц и је до којих је дола зи ло
у истори ји Црк ве, да се саб орс ки сис тем схват и као својеврс ни из
раз демок ратс ког ду х а, предс та в љај у са мо је д ан вид реа к ц и је про
тив монарх ис тичк их теж њи у еклис иолог и ји, теж њи које су би ле
дом инант не, пре свег а, на За па д у. Клас ичн и при ме ри тог а би ле су
реа кц ије конц ил ијаризма, гал ик ан изма и феврон ијан изма прот ив
папс ке дом ина ц и је. Треб а при ме т и т и да је слично миш љењ е би ло
зас ту п љено и у Пра вос лавној Црк ви, код оних теолог а (Карм и рис,
Аливиз ат ос и др.) који су саб ор схвата л и као својеврс ну ал т ерна
тив у папс ком при м ат у.
Кад а је у питању однос епис копа и саб ора треб а рећ и да је свак и
епис коп, иа ко са оста л им епис коп и м а има пра во и оба вез у учеш ћа
на саб ори м а, ипак у та к вом од нос у са саб ор ом да ни је д ан саб ор не
ма ау т ори т ет да се меша у уну т ра ш ња пи та њ а њег ове епис коп и је.
Ау т ори т ет јед ног саб ора огра н и чен је на пи та њ а која се од носе на
зајед н иц у помес них црк а в а. Ова к во огра н и чењ е влас ти инс ти т у
ци је саб ора, од нос но та к во разумев а њ е саб ора пот и че још из ра ног
ка нонс ког пред а њ а Црк ве. Та ко 5. ка нон Првог васељ енс ког саб ора
говори о са зив а њу саб ора у сва кој облас ти два пу та год иш ње ка ко
би се исп и т ив а л и слу чајеви евх арис тијс ких изопш тењ а. Ако би је
дан епис коп изопш тио неког од својих верн их, изопш тено лице не
би могло да се причеш ћује ни у једној друг ој помес ној црк ви све
док саб ор, чији је члан епис коп ког а се то питањ е тиче, не би донео
коначн у од л у к у. Ва ж но је на глас и т и да саб орност лок алне црк ве не
88
89
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може да се схват и као афирм а ц и ја њене са модовољнос ти. Са дру г е
стра не, ни мог ућ ност зајед н и чар ењ а са оста л им црк ва м а не може
би т и усме р ена у правц у губ љењ а њене саб орнос ти и пу ноће пу т ем
пот ч ињ а в а њ а некој инс ти т у ц и ји која би пос тоја ла и де лов а ла над
лок алном црк вом. Може се за к љу ч и т и да синод алн и сис тем не ука
зу је на јед н у ад м ин ис трат ивно орг а н изов а н у и цен т ра л изов а н у ва
се љ енс ку или универз алн у Црк ву, већ пре свег а на јед н у заједниц у
цркава.90 У та к вом пои м а њу Црк ве универз алност се поис товећу је
са зајед н ицом. Зат о се у са временом бог ос лов љу, у овом кон т екс ту,
и говори о „еклис иолог и ји зајед н ице“.
Отуд а веома охрабруј уће звучи одл ука Валамског саопш те
ња, које у свом параг рафу бр. 55 каже: „Само у (овој) перспект иви
koinoni–је локалних црк ава може се прис тупит и размат рању пита
ња првенс тва (примата) у Црк ви и посебно првенс тва (при мата) епи
скопа Рима.“91 Можемо примет ит и да је кључни доп ринос овак вих
еклисиолошких размат рањ а управо став да примат у у Црк ви треба
прис тупат и у контекс ту еклисиолог ије заједниш тва. С обзиром на
то да је тема примата на васељ енском нивоу једна од најзначајни
јих предс тојећ их тема дијалога, цит ирана изјава Мешовите ком и
сије може бит и чврс та основа за даљ е размат рањ е питањ а примата.
Чини се да и Равенски док умент (2007. год ине) под називом Еклис и
олошке и канонс ке пос ледице светотајинс ке природе Цркве: црквено
заједничарење, саборност и ауторитет, у параг рафима бр. 9, 10 и 11
пот врђу је овај прис туп:
„Саб ори су основн и нач ин на који се оствар у је зајед н иц а
међ у епис коп и м а (...) Саб орна ди мензи ја Црк ве може да се
прона ђ е на три нивоа црк вене зајед н ице, мес ном – лок ал
ном, облас ном и васељ енс ком – универз алном: на мес ном
нивоу дијецезе повер ене епис коп у; на облас ном нивоу гру
пе мес них – лок алн их црк а в а са њи ховим епис коп и м а који
‘препознај у првог међ у соб ом’ (Апос толс ки ка нон 34) и на ва
сељ енс ком – универз алном нивоу, где они који су први (pro
toi) у раз л и ч и т им облас ти м а, зајед но са свим епис коп и м а,
сарађ ују у ономе што се тиче чит аве Црк ве. На овом нивоу
та кођ е, protoi треб а да препознај у првог међ у соб ом (...) Сва
ка мес на – лок ална црк ва, кад а је у заједн иц и са друг им ло
калн им црк ва м а, проја в а је јед не и не де љ иве Црк ве Божје.
90
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Би т и ‘кат ол и чанс ки’ стог а знач и би т и у зајед н иц и са јед ном
Црк вом свих времена и свих мес та.“92

Пор ед синод алног сис тем а треб а на глас и т и и сам при м ат као
услов без којег нем а саб орнос ти Црк ве.93 Дос лед ном применом
принц ипа јед ног а и мног их дола зи мо до за к ључк а да је слу жба
при м ата та кођ е неоп ход на. Чињ ен иц а је да при м ат пос тоји уну
тар сва ке лок алне зајед н ице. Епис коп је primus на лок алном нивоу.
Евх арис тијс ко сабра њ е не може пос тојат и без епис копа као пред
се д а в ај у ћег, због чег а за к љу ч у јемо да је први – primus – конс ти т у
тивн и елемент помес не црк ве. Са дру г е стра не, сабра њ е нар од а као
услов вршењ а епис копс ке функ ц и је гла ве зајед н ице јас но пок а з у је
да при м ат епис копа – првог зах т ев а прис та нак и учеш ће зајед н и
це. Мнош тво не може бит и једна Црк ва без Једног а, али Јед ан још
ма њ е може би т и primus без мног их. У Равенс ком док умент у у па
ра г рафи м а бр. 20 и 21 на ла зи мо на од јеке ова к вих еклис иолош ких
пром иш љањ а:
„Саборност која обухвата све чланове заједнице под влашћу (тј.
који су у послушању) епископа, који је први и глава локалне
цркве, јесте предуслов црквеног заједништва. Сви дарови и све
службе Цркве сабране су у једно под службом епископа, који
служи заједништву локалне цркве.“94

У вези са инс ти т у ц и јом саб ора пос мат ра но на рег ионалном ни
воу дош ло је до развоја ми т ропол итс ког сис тем а у Црк ви. Епис коп
главног град а једног рег иона био је у исто време и primus саб ора тог
рег иона. Њег а су призна в а л и за првог, прот ос а и гла в у свих епи
скопа рег иона, али је њег ово првенс тво – при м ат би ло услов љено
дру г им епис коп и м а који м а је он био primus. То је иск аз ано у 34.
апос толс ком пра ви л у, које оба вез у је све епис копе да признај у свог
прот ос а као глав у и да ниш та не чине без њег а, али такођ е и њег а
самог да ниш та не чин и без њих. Завршетак текс та овог канона упу
ћу је на Све т у Тројиц у, чи ме ука з у је на бог ос ловс ку – три ја долош ку
основ у ове ка нонс ке од р едб е. Ва ж но је при ме т и т и да је Ра венс ки
док умент у свом пара г рафу бр. 24 на глас ио значај 34. апос толс ког
правила за обе стране: „Јед ан канон који је прих ваћен и на Ист ок у
Ibid., 187–188.
Zizioulas, I., „Recent Discussions on Primacy in Orthodox Theology“, 243.
94
Биговић, Р., Православна теологија екуменизма, 191.
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и на За па д у изра ж а в а од нос између лок алн их црк а в а у рег ион у“,95
те се у нас тавк у пара г рафа даје познат и текст пра ви ла. Исти док у
мент у пара г рафи м а бр. 26 и 27 поја ш ња в а улог у и значај помес ног
саб ора у живот у Црк ве:
„Сабор у себи подразумева учешће свих епископа једне обла
сти. Води се начелом консензуса и сагласности (једномислија)
које је означено светотајинским прослављањем (...) Ипак остаје
чињеница да је сваки епископ у својој пастирској бризи судија
и одговоран пред Богом за послове властите епархије (уп. Свети
Кипријан Картагински, Посл. 55. 21); отуда је он чувар саборно
сти у својој помесној цркви и увек мора бринути за светотајин
ско јединство (заједничарење) са другим црквама. Регионални
синод или сабор нема никакав ауторитет над другим црквеним
областима. Упркос томе, размена информација и саветовања
међу представницима различитих синода је манифестација са
борности (...) Сваки епископ је одговоран за целу Цркву заједно
са својом сабраћом у једној и истој апостолској мисији.“96

Ово може да нас упу т и на је д ан поред рег ионалног у истори ји
Црк ве разви јен посебан, мног о ши ри обл ик при м ата. Реч је о првен
ству познат ом под на зивом патријаршија. Основа ове инс ти т у ц и
је пре свега је била историјс ка и пол ит ичк а, али ник ад а у строг ом
смис лу реч и теолош ка. На и ме, поје д ине помес не црк ве за доби
ја ле су своје првенс тво, дос тојанс тво и пред ност услед ва ж нос ти
свог гра д а у пол и т ичкој струк т у ри Им пери је, а ујед но и због свог
историјс ког значаја у све дочењу и ши рењу хриш ћанс ке ве ре или у
ствара њу нових црк а ва. Упра во та к ви цен т ри су у визан т ијс ко доба
форм и ра л и тзв. пен тарх и ј у црк а ва Ри м а, Конс тан т инопољ а, Алек
сан д ри је, Ан т иох и је и Је руса л и м а. Епис коп и ових црк а ва узд иза л и
су се над остал им епис коп им а на тај нач ин што је свако од њих на
својој терит орији пос тајао primus inter pares. Са Ве л ик им расколом
дош ло је до раз л и ч и т ог развоја на Ис т ок у и За па д у. Рим је, инс и
сти рај у ћ и на тра д иц и ји универзалне влас ти кој у је већ створио на
За па д у, зах т евао прош и рењ е своје ју рис д ик ц и је на свеопш ту Цр
кву. Црк ве на Ист ок у су, међу т им, форм и ра ле сопс твен у струк т у ру
у којој је епис коп Конс тан т инопољ а био признат за првога између
њих. Та ко су пра вос лавн и чу ва л и поре д ак нек а д а ш ње пен тарх и
95
96

Ibid., 192.
Ibid., 193.
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је. Зат о црк ве Ист ок а свом прим ус у, епис коп у Конс тан т инопољ а,
ник ад а нис у признавале универзалн у ју рисд икц иј у, већ иск ључ и
во слу жбу од ређен у ка нонс ким пре д а њ ем Црк ве – сход но 34. апо
столс ком правил у.97 Конс тан т инопољс ки пат ријарх ат је у су ш тин и
ствари био од г оворан за ка нонс ки поред ак оста л их пат ри јарх ата.
До евен т уа лн их ин т ервенц и ја дола зи ло је са мо ка д а су они то тра
жи л и, од нос но при л иком зајед н ичк их проб лем а би ло које врс те ко
ји су зах т ева л и брз у реа к ц и ј у. Пат ри јарх Конс тан т инопољ а био је
овлаш ћен да сазива сабор и да расп рав ља о тем ам а важ ним за све
црк ве, али ник а д а без одобрењ а оста л их пат ри јарх ата.
Исти принц ипи били су примењивани приликом форм ирањ а
нових пат ријарх ата и аутокефалних цркава, тако да се на тај начин
конс тит уисала данас пос тојећа структ ура Правос лавне Црк ве. Не
што касније дош ло је до већ их тешкоћа услед нац ионалис тичк их
тенденц ија појед иних црк ава. Ипак, без обзира на то, правос лав
не црк ве су признавале идеју примата за извршну увек у дух у по
знатог 34. апос толског правила. Тај примат се повремено, као што
смо већ нагласили, називао приматом час ти, првенс твом час ти, до
стојанс тва, уваж авањ а, почас ти, углед а. Међут им, то су у значајној
мери варљиви изрази. Као што смо видели, тај примат никад а није
био само примат час ти, већ је то био и примат првенс тва који, иа
ко не означава јурисд икц ијску власт над друг им епископом, ипак
подраз умева стварне дуж нос ти и одговорнос ти. Осврћућ и се на 34.
апос толско правило, савремени правос лавни теолог Кирил Арген
ти ист иче да primus inter pares – „први између једнак их“ није била
прос то почасна тит ула.98 Јед ино он, ми т рополит, први епископ јед не
облас ти, једног рег иона, могао је да сазива сабор епископа (19. канон
Чет вртог васељ енског сабора, 5. канон Првог васељ енског сабора, 37.
апос толско правило). Јед ино је он пот врђивао и избор епископа (4.
ка нон Првог васељ енског сабора).
Питањ е римског примата такође је пот ребно саглед ат и као пи
тањ е које има пре свега теолошки, а не прос то историјски карактер.
Примат римског епископа могао би да се занемари уколико не би по
стојала теолошка оправд аност и пот реба за њим. Пре свега мог уће
је пои мањ е примата епископа Рима у трад иц ионалном смис лу ви
зант ијске пентарх ије. У том контекс ту епископ Рима био би схваћен
пре свега као primus Запад а. Папа би предс тав љао својеврсног па
Перовић, Д., „Еклисиологија Светог Василија Великог“, 185.
Аргенти, К., „Свобода поместных Церквей и единство Церкви“, http://www.ag
nuz.info/library/books/first/page11.htm, посећено 23. 8. 2005.
97
98
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тријарх а западне Црк ве и као так ав не би имао примат над Црк вом у
осталим деловима света. Овак во решењ е су 30–тих и 40–тих год ина
ХХ века зас тупали правос лавни теолози на Запад у, Н. Афанас јев и
А. Карташов.99 Међут им, недос татак овог прис тупа је у томе што да
нас пос тоје црк ве у оним деловима света који у време визант ијске
пентарх ије нис у били познат и. Пос тавило би се питањ е коме би оне
требало да припадн у у контекс ту примата. Кад а се узме у обзир и
прис ус тво правос лавних нац ија на самом Запад у, ово решењ е се по
каз ује као прилично слабо.
Са друге стране, прих ватањ е римског примата као универзал
ног примата који би се извршавао у читавој Црк ви само на први по
глед изглед а неп рих ватљиво. Наи ме, ако у разумевању тог принц ипа
пођемо од раније разрађених бог ос ловских принц ипа, ово решењ е
не мора да буде унап ред одбачено. Оно што је најваж није у обја
шњавању позит ивног вредновањ а овог решењ а јес те нагласит и да је
неоп ходно да се примат не схвата јурид ичк и.100 Јурид ичко схватањ е
примата би нуж но, мак ар и у најмањ ој мери, подраз умевало мог ућ
ност спољ ашњег уплитањ а у питањ а једне помесне црк ве. То би са
мо по себи непос редно угрож авало и нег ирало њен у саборност. Тако
неш то није дозвољ ено ниједној инс тит уц ији, било да је реч о сабору
или о установи папс тва. Помесна црк ва на чел у са својим епископом
увек треба да предс тав ља једн у потп ун у, саборн у Црк ву, која је као
так ва слободна у управ љању својим пос ловима. У раној Црк ви епи
скопска власт је произи лазила из самог евх арис тијског сабрањ а. Као
онај који началс твује црк веним сабрањ ем, епископ је пројав љивао
власт саме Црк ве. Н. Афанас јев је то објашњавао рекавши да, кад а
би се епископ налазио ван стад а, не би могао бит и ничији пас тир,
буд ућ и да као пас тир не би припад ао стад у. Из тог разлога у раној
Црк ви није пос тојала власт над помесном црк вом, власт која би била
вршена од стране друг е помесне црк ве и њеног нас тојатељ а.101 Има
јућ и у вид у да се пуноћа Црк ве Божје у Хрис ту пројав љује увек у
помесној црк ви, то би се свак а власт над помесном црк вом могла
схват ит и и као власт над сам им Хрис том.
Због овак вих еклисиолошких ставова за правос лавно пред ањ е
је немог уће прих ват ит и врховн у јурисд икц ијску власт папе, али је
99
Афанасјев, Н., „Una Sancta“, 303–304; Карташов, А., „Уједињење Цркава у све
тлу историје“, 75–76.
100
Clapsis, E., „Papal Primacy“, http://www.goarch.org/ourfaith/ourfaith8523, по
сећено 20. 10. 2006.
101
Афанасјев, Н. (2003), Црква Духа Светога, Вршац: Епархијски управни одбор
Епархије банатске, 494–497.
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уједно неп рих ватљива и власт исте природе кој у би остваривала ин
стит уц ија сабора. И једна и друга власт, као јурисд икц ијске, нег ира
ле би основно црк вено устројс тво, саборност, пу ноћу помесне црк ве
пројав љене у Евх арис тији и епископ у – њеном предс тојатељу. Дак ле,
за правос лавно пред ањ е ни сабор не предс тав ља „власт“ у правном
смис лу те речи, јер не може пос тојат и власт над Црк вом, над Телом
Хрис товим. Управо због тога сабор се одређује као сведок идент ите
та свих црк ава као Црк ве Божје у вери, живот у и заједниц и.102 Ако је
у сопс твеној црк ви јед ан епископ служ итељ, учитељ и пас тир, Бож
јом вољ ом пос тав љени сведок и чувар саборне вере, он је то, пре све
га, зах ваљуј ућ и слагању свих епископа, јер се кроз сабор отк рива да
све црк ве израж авај у и чувај у онтолошко јед инс тво пред ањ а.103 Оту
да је током историје, нарочито у временима богос ловских спорова
и нес лагањ а, сабор предс тав љао заједничк и глас, заједничко сведо
чењ е јед инс тва неколико или свих цркава. Сама истина кој у сабор
афирм ише и исповед а чини тај сабор ауторитетом у живот у Црк ве.
Међут им, тако схваћено првенс тво и ауторитет сабора не схвата
се као власт над помесном црк вом већ као благод атно оруђе, сред
ство путем којег црк ве Божје сведоче и пројав љуј у своје јед инс тво у
еванђелској истини.104 Значајно је нагласит и да овак во првенс тво и
ау тори тет сабора не иск љу ч у ј у првенс тво првог епископа (ми т ропо
лита). У помесним саборима, у којима учес твуј у сви епископи једне
облас ти, првенс тво првог епископа мора би т и признато и пош това
но управо у дух у 34. апос толског правила. Важ но је истаћ и да васе
љенско првенс тво Римске Црк ве од стране правос лавних може бит и
прих ваћено само на овак ав начин.105 Можемо примет ит и да и Равен
ски док умент, кад а је реч о ауторитет у сабора у Црк ви, у параг рафи
ма бр 37–39 афирм ише овак ва бог ос ловска пром иш љањ а:
„Васељенскост одлука једног сабора бива препозната у процесу
прихватања, дуготрајног или краткотрајног, у коме народ Божји
као целина, кроз освртање, разматрање, дискутовање и молитву,
признаје у овим одлукама једну апостолску веру помесних цр
кава (...) Саборност или синодалност зато укључује много више
од сабирања епископа. Она такође укључује и њихове цркве. Пр
ви су носиоци и гласови ових других. Одлуке епископа морају
Clapsis, E., „Papal Primacy“, http://www.goarch.org/ourfaith/ourfaith8523, по
сећено 20. 10. 2006.
103
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Перовић, Д., „Еклисиологија Светог Василија Великог“, 187.
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бити прихваћене у животу цркава, нарочито у њиховом богослу
жбеном животу. Сваки васељенски сабор, прихваћен за такав, у
правом и пуном смислу јесте израз и служење заједништву целе
Цркве. Супротно епархијском и обласном синоду, васељенски
сабор није „институција“ чија се учесталост може регулисати
канонима, он је пре „догађај“, каирос надахнут Светим Духом
који води Цркву како би породио у себи институције које су му
потребне и које одговарају његовој природи.“106

Други ватикански сабор афирмише идеју да свака помесна црква
представља потпуну Цркву. Са друге стране, битно је да се примат раз
уме као право једне помесне цркве а не као право појединца. У контек
сту папског примата то значи да треба говорити о примату римске епи
скопске катедре.107 Између разумевања примата као права појединца и
примата као права једне епископске столице постоји значајна разлика.
Наиме, у помињаној „еклисиологији заједнице“ не постоји заједница
индивидуа већ заједница цркава. Епископи који су присутни на сабо
рима то нису као индивидуе већ као предстојатељи својих цркава. Зато
верни и прихватају одлуке сабора, дајући одлукама сабора на тај начин
коначни ауторитет. У том контексту епископи, према православном
еклисиолошком схватању, нису чланови једног Апостолског колегију
ма који би био изнад помесних цркава,108 како је иначе таква идеја на
глашена у еклисиологији Другог ватиканског сабора. Епископи су за
право интегрални део властитих помесних цркава. Ако би се говорило
о примени примата римског епископа, ово би морало да се односи и на
папу, који би пре свега био епископ римске катедре.
Треба истаћи да се и примат римске катедре, римског епископа,
увек мора примењивати у саборском контексту. То подразумева по
штовање апостолског правила бр. 34, да primus увек треба да делује за
једно са својим епископима када су у питању предмети и теме које су
заједничке свим црквама.109 У сличним случајевима остали епископи
су позвани да увек одлучују заједно са својим primus–ом. То значи да
би универзални примат Римске Цркве подразумевао да епископ Рима
у свим питањима везаним за Цркву у целини обавезно сарађује са оста
лим поглаварима аутокефалних цркава. То би омогућило да се васе
љенски примат римског епископа испољава и врши у заједници, не изо
Биговић, Р., Православна теологија екуменизма, 195–196.
Перовић, Д., „Еклисиологија Светог Василија Великог“, 187.
108
Зизјулас, Ј. (2000), „Институција сабора“, Саборност, год. 6, бр. 1–2, Пожаре
вац: Епархија браничевска, 43–44.
109
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ловано и не непосредно – као примат појединца у односу на целокупну
Цркву. Тако схваћено спровођење примата подразумевало би римског
епископа као председавајућег поглавара свих цркава, који би објављи
вао оне одлуке које су свагда резултат заједничке иницијативе и редовне
сарадње свих поглавара.110 Такве одлуке, које би биле плод међусобног
консензуса поглавара, било би потребно пројавити у свим димензија
ма живота Цркве, обједињујући све епископе, свештенство и народ. У
Равенском документу (2007) можемо да видимо да оваква богословска
промишљања имају своју потврду, посебно у параграфу бр. 42:
„Саборност на универзалном нивоу, вршена на васељ енским
саборима, имп лиц ира акт ивн у улог у епископа Рима као пр
вог међу епископима главних катед ри, у консенз ус у окуп ље
них епископа.“111

Ова к во пои ма њ е при мата пош това ло би саборност помесне цр
кве, док би са друг е стране у исто време били гарантовани и проја
вљени јед инс тво и једност Црк ве. Јед ан васељ енски primus, који би
на овај начин извршавао своје првенс тво, не би био само корис тан
већ и неоп ход ан у ујед ињ еној Црк ви.112
Равенски док умент пот врђује те ставове, указ уј ућ и у параг рафу
бр. 43 да су:
„Примат и саборност међусобно међузависни. Због тога се при
мат на различитим нивоима живота Цркве, помесном, обласном
и универзалном, мора увек разматрати у контексту саборности,
а саборност исто тако у контексту примата (...) док је чињеница
о примату на универзалном нивоу прихваћена и од Истока и од
Запада, постоје разлике у разумевању у односу на начин на који
треба да буде извршен, као и у односу на њену богословску уте
мељеност у Светом Писму.“113

Евидентно је да разлике у односу на начин извршења примата по
стоје, али од суштинског значаја је да се, према параграфу бр. 44, при
мат увек схвата у контексту саборности, посебно на нивоу заједничке
црквене историје Истока и Запада. Низ прерогатива признат је и за
епископа Рима као првог међу патријарсима, али увек у контексту са
Ibid., 248.
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борности.114 На Другом ватиканском сабору учињен је за римокато
личку теологију историјски корак у правцу могућности поимања при
мата у теолошком кључу еклисиологије заједнице. Сада је неопходно
ићи у правцу продубљивања тог кључа и његове примене и у званич
ном дијалогу на питања која нас раздвајају – нарочито на питање рим
ског примата. Проблеми који остају пред нама јасно су дефинисани у
параграфу бр. 45 Равенског документа, у коме се каже да:
„Остаје да се питање улоге епископа Рима у communion свих цр
кава изучи са већом дубином. Шта је специфична улога еписко
па „прве катедре“ у еклисиологији киноније и у погледу онога
што смо рекли о саборности и власти у овом тексту? Како уче
ње Првог и Другог ватиканског сабора треба схватити и живети
у светлу црквене праксе првог миленијума? Ово су круцијална
питања за наш дијалог и за наше наде у обнављање пуног опште
ња (заједничарења) међу нама.“115

На том пут у обнове опш тењ а опт им ис тично звуче речи кард и
на ла Каспера:
„Колико је дугачак пут који је пред нама? Не знам. Немам
илузиј у о невољ ама које још стоје пред нама. Исто тако, не би
смо смели да Божјем Дух у, који управ ља Црк вом, пос тавимо
границе. Божји Свет и Дух увек изнова приређује изненађењ а.
Нама остаје да са стрп љењ ем, које је сес тра наде, рад имо на
даљ ем развој у еклисиолог ије заједнице и да се молимо за пот
пу но јед инс тво.“116

Са правос лавне стране тај „развој еклисиолог ије заједнице“ увек
подраз умева једн у форм у примата која мож да мањ е упућује на уни
верзални примат као на Пет рову службу римских епископа, а више
на примат схваћен у светлу учењ а о Светој Тројиц и и теолог ије за
једнице цркава. У том случај у примат се, теолошки утемељ ен и као
такав неоп ход ан, увек тумачи у свом синод алном контекс ту.
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Possibilities of
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 l Prim
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Boban Dimitrijević
St. Cyril and Methodius Seminary, Niš
Summary: In this work we examine contemporary ec
clesiological currents of the Roman–catholic theology as
well as the results of the work of the Joint Internation
 al
Commission for Theological Dialogue Between the Cat
holic Church and the Orthodox Church, concerning the
understanding of the Primacy in the Church. From the
point of view of Orthodox, Papal Primacy is necessary
in the Church, but it is understood in a way that doesn’t
exclude sydonality. On the contrary, for the Orthodox,
primacy and synodality are not only compatible but also
mutually necessary.
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