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Апстракт: Православна Црква је у Босни и
Херцеговини у периоду од 1766. до 1920. године
прошла један веома потресан пут. У овом времен
ском раздобљу дошло је до великих глобално–по
литичких промјена, а које су оставиле великих
посљедица на православље у БиХ. Вријеме од уки
дања до обнављања самосталности Српске Па
тријаршије, карактерише борба српског народа
за повратак националне јерархије али и права на
самобитност и национално достојанство. Оно је
било оспоравано на разне начине и представници
Цркве и народа су морали пристајати на разне
компромисе како би у датом моменту остварили
максимум правног признања. Са данашње исто
ријске дистанце могуће је, донекле, сагледати ко
лико је то био мукотрпан и захтјеван рад.
Кључн е реч и: Пећка Патријаршија, Вас е
љенс ка Патријаршија, Бос на и Херц еговин а,
епарх ије, Турс ка, Аус троугарс ка, конкордат,
уредба, школс тво.

Православна Црква, распрострањена у данашњим границама Бо
сне и Херцеговине, је кроз свој дуги историјат развоја прошла веома
трновит пут. Истраживање тих историјских, друштвених, политичких
и других услова кроз цијели период од када се хришћанство појавило
на овим просторима било би изузетно велик подухват. Поготово је то
комплексно питање и због преплитања на малом географском просто
ру двије међусобно супротстављене хришћанске цркве, Православне и
Римокатоличке. Њихови узајамни односи на овим просторима су, за
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висно од државног уређења у којем се Босна налазила, били оптереће
ни и јако израженим међусобним антагонизмима. Истовремено, при
падност једној струји хришћанства, на овим просторима, повлачила се
једнакост са припадношћу одређеном етносу. Велику препреку развоју
православља и канонског устројства епархија у Босни и Херцеговини
представљала је и вишевјековна потчињеност ове територије различи
тим господарима. Поготову је то било изражено и због чињенице што
су ти вишевјековни господари имали непријатељски став према пра
вослављу.1 Падом средњовјековне Босне под турску власт почиње нова
епоха културно–политичких и вјерских дешавања у овим областима.
Дошавши у јединствену државу, српски народ у БиХ је потпао под ду
ховну власт Пећке Патријаршије. У свој недаћи која је задесила српски
народ од стране турских завојевача, припајање Пећкој Патријаршији
био је изузетно важан национални догађај. Међутим, статус у ком се
налазио српски народ се мање више погоршао послије укидања Пећке
Патријаршије. Сада се зна да је чин укидања Пећке Патријаршије био
подухват који је за крајњи циљ имао пројекат обнове некадашње Ви
зантије. До тога, као што знамо, никада није дошло али је, чином уки
дања патријаршије, од Срба одузета и посљедња национална институ
ција у Отоманској империји. Цариградска Патријаршија је задржала
стару канонску организацију Цркве. Епископски кандидати су бирани
између клира Цариградске Патријаршије. Често су то били људи који
нису владали основним чињеницама познавања поднебља, народа и
односа који владају у епархији на чију катедру су изабрани. То је поне
кад представљало велику препреку њиховом свестранијем и озбиљни
јем раду на одбрани Православне Цркве од сталних притисака турских
власти у Босни. У периоду непосредно пред укидање Пећке Патријар
шије у БиХ су постојале три епархије с тим што је Захумско–херце
говачка епархија просторно била много већа него данас и простира
ла се изван граница данашње БиХ. Дабарски епископ је имао титулу
митрополита и егзарха Пећког трона за Далмацију.2 Поред ове двије
епархије постојала још једна, а то је Зворничко–тузланска. Шта је би
ло са епархијом чије је сједиште било у Јањићима не зна се поуздано,
али територије под њеном јурисдикцијом су ушле у састав Дабарске
и Зворничко–тузланске епархије.3 Послије укидања Пећке Патријар
1
Отоманско царство је имало непријатељски став према хришћанству уопште, а
у Аустроугарској монархији је Римокатоличка црква била у повлаштеном положају.
2
Милаш, Н. (1890), Православна Далмација, Задар, 211.
3
Не знају се границе ове црквене области, као што се са сигурношћу не може
утврдити ни православна оријентација њених предстојатеља. Види: Давидовић, С.
(1998), Српска православна црква у Босни и Херцеговини од 960. до 1930. године, Но
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шије православне епархије у Босни и Херцеговини су прошле кроз
три периода. Први период би био од 1766. до потписивања конкорда
та између Аустроугарске царевине и Васељенске Патријаршије 1880.
године. Други период би био од 1880. до 1905. године када је прогла
шена Уредба црквено–просвјетне управе Српско–православних епархија
(митрополија) у БиХ.4 Трећи период би био од 1905. до 1919. односно
1920. године који карактерише рад по уредби из 1905. године.5

Период од 1766. до 1880. године
Сам чин укидања Пећке Патријаршије није спроведен без одре
ђених припрема од стране Васељенске Патријаршије. Та припрема се
огледала у чињеници да је свој потпис на молбу турском султану за
укидање патријаршије дао и Дабробосански митрополит, који је по на
ционалности вјероватно био Србин, Серафим.6 Од тада па све до 1880.
године Срби епископи су били права ријеткост, не само у Босни, него
и у свим епархијама бивше Пећке Патријаршије.7
Сви епископи у тад ашњој БиХ имали су тит ул у мит рополита.
Дабробосански мит рополит је због величине своје мит рополије и
углед а његовог мит рополијског сјед иш та имао посебан стат ус ме
ви Сад, интернет издање: http://www.rastko.rs/rastko-bl/istorija/sdavidovic-spc_bih.
html#_Toc536794992, посећено 29. 4. 2013.
4
Карактеристика овог периода огледа се у интензивној борби српских представ
ника за црквено-просвјетну аутономију у Босни и Херцеговини.
5
Период 1914–1918. године је вријеме Првог свјетског рата, када су сва права
добијена Уредбом из 1905. била од стране Аустроугарске монархије укинута. У 1919.
години је дошло до уједињења у јединствену Српску Цркву, а 1920. године јединствена
Српска Православна Црква је добила признање од Васељенске Патријаршије.
6
Мишљења да ли је овај митрополит био Србин или Грк су опречна. По Еп. Сави
шумадијском то је био Србин Серафим, док је Данило фанариот који је замијенио по
сљедњег Србина митрополита у Сарајеву Серафима био митрополит од 1769. године,
види: Сава, Еп. шумадијски (1996), Српски јерарси од IX до XX вијека, Београд–Подго
рица–Крагујевац 159 и 440; Прота Давидовић каже да је Серафим био Грк по наци
оналности и смијенио је посљедњег Србина Митрополита дабробосанског Дионисија
1763. год., види: Давидовић, С. (1998), Српска православна црква у Босни и Херцеговини
од 960. до 1930. године, Нови Сад, интернет издање: http://www.rastko.rs/rastko-bl/isto
rija/sdavidovic-spc_bih.html#_Toc536794992.
7
Дионисије II Илијић (1868–1871), митрополит Дабробосански, био је порије
ком Србин, види: Слијепчевић, Ђ. (1978), Историја СПЦ, Диселдорф, 463; Давидо
вић, С. (1998), Српска православна црква у Босни и Херцеговини од 960. до 1930. године,
Нови Сад, интернет издање: http://www.rastko.rs/rastko-bl/istorija/sdavidovic-spc_bih.
html#_Toc536794992.
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ђу друг им епископима.8 Поред тога су Дабробосански мит рополи
ти од 1557. год ине имали тит ул у егзарх а све Далмац ије, што им је
још више под изао углед у канонском поретк у Пећке Пат ријаршије.
Укид ањ ем Пећке Пат ријаршије ова тит ула Дабробосанском мит ро
полит у није оду зета иако он формално–правно није имао никак ву
власт над Далмац ијом. Тад а је Далмац ија била у сас таву Млетач
ке реп ублике. На основу тога су правос лавни Срби били под духов
ним ру ководс твом Фи ла делфијског арх иепископа.9 Пос ле пропас ти
Млетачке реп ублике, Далмац ија је дош ла у сас тав Буковинске ми
трополије основане у границама Аус троу гарске царевине.10
На ш и истори чари на воде мног е при мје р е злоу пот реб е епи
скопа фа нариота при ру копола г а њу свеш тен ик а и са мог њи ховог
од нос а прем а тим свеш тен иц и м а. Ми т ропол и т и фа нариот и ве
ћином нис у позна в а л и српс ки језик и то је би ла јед на од ве л ик их
преп рек а у остварив а њу бољ е ком у н ик а ц и је измеђ у њих и њи хо
вих епарх иота. Они су у кат е д ралн им црк ва м а Сарајев а, Мос та
ра и дру г их гра дов а нар е д и л и успос та в ља њ е пјевн иц а на грчком
и српс ком језик у. Због овог а се код нар од а и свеш тенс тва јав љао
ве л ик и от пор. Оби чан нар од и пар ох ијс ки свеш тен иц и су у овом
чин у епис копа фа нариота ви д је л и пок у шај пот и ра њ а њи ховог на
ционалног са мооп ред јељ ењ а и осјећ а њ а.11 Свеш тенс тво је било из
нар од а, ни је би ло мног о обра зов а н и је од тог истог нар од а. Обра зо
ва њ е свеш тенс тва је би ло оте ж а но због непос тоја њ а школе у којој
би се свеш тен ичк и кан д и д ат и прип рем а л и. Отвара њ е опш тена
род н их или спец и ја л изов а н их школа, ка к ве су бог ос лови је, би ло
је дец ид но онемог у ћ а в а но од стра не турс ких влас ти. Међ у т им, по
ловином XIX ви јек а пола ко се оснив ај у школе при знат н и јим цр
квен им опш тина м а или ма нас ти ри м а у Бос ни и Херцег овин и. Оне
Дабробосански митрополити су од 1717. године столовали у Сарајеву.
Млетачке власти су на све могуће начине ометале несметано упражњавање пра
вославне вјере код својих поданика. Када је 1713. године умро Архиепископ филадел
фијски Мелетије Типалди, Венеција је тек послије 69 година дозволила хиротонију
Софронија Кутувалија на катедру православног филаделфијског архиепископа, види:
Милаш, Н. (1890), Православна Далмација, Задар, 348–349.
10
Без обзира што формално нису имали никакву власт над Далмацијом, Дабро
босански митрополити се нису одрицали титуле егзарха ни у XIX вијеку. Видљиво је
то у случају Митрополита Саве Косановића који је ову титулу ревносно истицао, види:
Калуђеровић, С. (1998), Живот и рад Хаџи – Саве Косановића, рукопис, Сарајево, 5.
11
Турске власти су на све могуће начине настојале да онемогуће православне
хришћане у нормалном задовољавању религијских потреба. Могуће је претпоставити
и да је потез епископа фанариота са увођењем двојних пјевница код народа и свештен
ства био схваћен као још један кординисани покушај угњетавања.
8
9
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су има ле за циљ опис мењ а в а њ е српс ке дјеце и прип рем а њ е све
штен ичк их кан д и д ата за пар ох ијс ку слу жбу.12 Треба наглас ит и да
се мог ућ ност отвара њ а би ло ка к вих на ц ионалн их школа у Бос ни и
Херцег овин и под турс ком вла ш ћу поја ви ла тек пос ли је изд а в а њ а
хат ишерифа од Гил х а не из 1839. год ине и пог от ово изд а в а њ ем Ха
ти х ум ај у на из 1856. год ине.13 Упра во са овим пок у шаји м а турс ких
за конод а в а ц а да пред у п ри је де извјес ни распад царс тва, пок ла па
се и поја в а на ц ионалног поле та код балк анс ких нар од а.
О ви д у ау т оном и је бос анс кохерцег ов ачк их епарх ија у овом пе
риод у можемо говори т и са мо на основ у тог а што је сва к а епарх и ја
аут ономна у смис лу да се управо на њу односе оне ријеч и из Сим
вола вјер е „јед на све та, саб орна и апос толс ка“. Оне су има ле ау т о
ном и ј у уну т ра ш ње упра ве, кол ико су им то дозвољ а в а ле при л ике
на те р ен у. Црк вена ау т оном и ја ши рих размје ра ни је би ла мог у ћ а
због же љ е Цариг радс ке Пат ри јарш и је да у пот п у нос ти кон т рол ише
при л ике у Пра вос лавној Црк ви у Бос ни као и у дру г им епарх и ја м а
бивше Пећ ке Пат ри јарш и је.14 Ми т ропол ит и фа нариот и нис у би л и
баш сви тол ико лош и и грамзиви као што их предс тав љају наш и
истори чари.15 Било их је и так вих који су се брин ул и и око под и
за њ а нових и поп ра в ља њ а старих хра мов а.16 Даброб ос анс ки мит р
опол ит Ки ри ло је пот врд ио устав сарајевс ке црвене опш тине. На
основ у чег а се може за к љу ч и т и да је њи хово ин т ер есов а њ е ишло
12
У Мос тар у је пор ед стар е црк ве половином XIX вијек а рад ила једна право
славна школа. До избијањ а Херцег ов ачког устанк а 1875. год ине та школа је добила
и нов у зград у изг рађ ен у средс твим а добровољн их прилог а народ а Херцег ов ачке
епарх ије. Ова школа је предс тав љала основ у за оснив ањ е бог ос ловије 15. окт обра
1858. год ине, а која је пресељ ена у манас тир Дуж и. Ипак, бог ос ловија у манас тир у
Дуж им а није се дуг о одрж ала. Вид и: Гиљферд инг, А. (1972), Путовање по Херц его
вини, Бос ни и Старој Србији, Сарајево, 45–47.
13
Ово су били акти различити по својим правним предиспозицијама али са ве
ликим историјским значајем. Они су довели до промјене, додуше не и у стварности,
правног положаја немуслиманског становништва у Турској империји.
14
Васељенска Патријаршија је редовно слала свето миро. Исто тако су сви бо
санскохерцеговачки епископи у црквено-правном смислу били потчињени одлукама
Великог црквеног суда и Св. Синода Цариградске Патријаршије. Види: Слијепчевић,
Ђ. (1978), Историја СПЦ, књига друга, Диселдорф, 472.
15
Покојни др Ђоко Слијепчевић је био један од оних који су у највећој мјери ис
тицали лоше особине епископа фанариота. Међутим, мора се признати и то да је међу
њима било епископа истински посвећених очувању Православне Цркве и олакшавања
положаја вјерника у срединама под турском влашћу.
16
О томе свједочи и Гиљфердингов путопис по Босни. Исто тако се можемо и
сами увјерити да је у њихово вријеме дошло до одређеног полета у градњи нових град
ских цркава на основу натписа на многим градским црквама у Босни и Херцеговини
које су саграђене прије Херцеговачког устанка.
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и у дру г ом смје р у осим оног а које на воде нек и истори чари. Међ у
тим, у ври јеме ве л иког Херцег ов ачког устанк а 1875. год ине ми т ро 
пол и т и у БиХ су би л и прот ив овог нар од ног пок ре та за ослоб ођ ењ е.
Због тог а што су они свој у духовн у власт чес то пута град ил и осла
њај ућ и се на турс ку држ авн у власт. Ово им је био јед ан од главн их
не дос тата к а – што је нар од био прот ив њих. Берл инс ким конг ре
сом 1878. год ине Бос на је дош ла под упра в у Аус троу г арс ке, та ко да
је извршена са мо за мјена гос под ара.17

Период од 1880. до 1905. године
Берлински конгрес је Босну и Херцеговину додијелио на управу
Аустроугарској. Нова држава је била у културолошком, технолошком
и војном погледу напреднија од Турске. Првенствени циљ Аустрије
у Босни је био да потчини сваку организацију било политичку било
црквену, прије свега код Срба, својој непосредној контроли. У таквим
околностима неминовне су биле и промјене односа у Цркви на овим
просторима. На Берлинском конгресу Аустроугарска се обавезала да
ће обезбиједити равноправност свим народима који живе у БиХ и сло
бодно исповиједање вјере и упражњавање спољашњих обреда који су
карактеристични за одређене вјероисповијести у БиХ.18 Начело је било
у сагласности са постојећим начелима тадашњег Запада о равноправ
ности и вјерским слободама. Међутим, историја свједочи другачије.
Док је Турска настојала пуком примјеном силе да онемогући сваки
духовни израз немуслимана, дотле је Аустрија дјеловала суптилније.
Од 1878. до 1880. године Аустрија ништа није промијенила у цр
квеној организацији.19 Цариградска Патријаршија је 28. марта 1880.
године са Аустроугарском потписала конкордат (конвенцију). Кон
кордат је Аустрији обезбиједио највећа права над босанским епархи
јама. Властима у Бечу је било стало да приграби такво право којим
ће моћи утицати на вјерску политику Православне Цркве, а да то не
изазове неугодну свјетску реакцију. Конкордатом су босанскохерце
говачке епархије добиле извјесну врсту аутономије која је сада била у
апсолутном смислу зависна од Бечког двора. Иако су Васељенска Па
17
Босна и Херцеговина је формално још увијек била у саставу Турске империје.
Стварну власт је имала Аустроугарска монархија која је у Босни завела војну управу.
18
Види: Веселиновић, Р. (1970), „Српска Црква у БиХ“, у: Споменица СПЦ 1219–
1969, Београд, 324.
19
У суштини, она није ништа промијенила што се тиче канонског уређења епар
хија у БиХ све до краја њене управе овом територијом.
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тријаршија и Синод задржали канонску везу са босанскохерцеговач
ким епархијама, Аустроугарска је била та која је имала пуну контролу
над њима.20 Најважније право које је Аустрија приграбила конкорда
том је било право именовања или смјењивања босанскохерцеговачких
митрополита уз претходну начелну сагласност Васељенске Патријар
шије. Конвенцијом из 1880. године Беч је добио право и могућност да
се мијеша у унутрашње ствари Цркве у БиХ.21 Он је ово право обилато
и користио. Новчана обавеза босанскохерцеговачких епархија према
Васељенској Патријаршији постала је обавеза Бечког двора.22
Аус троу г арс ка је цен тар своје упра ве над оку п и ра ном БиХ
смјес ти ла у Сарајево. Овом чињ ен ицом полож ај сарајевс ког ми
тропол и та је још више ис так н ут у од нос у на дру г е епис копе уну тар
БиХ. Новонас та ла си т уа ц и ја је ми т ропол и т у сарајевс ком дон и је ла
ти т ул у арх иеп ис копа, а која у својој су ш тин и ни је пов лач и ла пра в а
која има је д ан арх иеп ис коп.
Првих година аустријске управе дошло је до поклапања њених ин
тереса са националним интересима Срба у БиХ. Митрополит сарајев
ски Антим, Грк, смијењен је 1880. године.23 По конвенцији аустријски
цар је имао право да ово учини уз претходну сагласност Васељенског
Патријарха која није изостала. На његово мјесто хиротонисан је архи
мандрит Сава Косановић 1881. године.
Са хиротонијом Саве Косановића почиње нова епоха у животу бо
санскохерцеговачких епархија. Хиротонисање у Сарајеву 10. априла
1881. године од стране Митрополита рашко–призренског Мелетија,
захумско–херцеговачког Игњатија и бококоторског Герасима (Петра
новића).24 Његова титула је била Архиепископ сарајевски, Митрополит
Дабробосански и Егзарх цијеле Далмације.25 Никодим Милаш ову титу
лу егзарха изоставља у својој књизи Црквено право.
Уредба Црквено–просвјетне управе Српских православних епархија (митрополи
ја) у БиХ (1905), Мостар, Основне одредбе, члан 2.
21
Један од разлога због којих је Аустроугарска потписала конвенцију било је
обезбјеђивање правне заштите од мијешања у њене унутрашње ствари западних сила
и Русије као декларисане заштитнице православља у свијету.
22
Весел иновић, Р. (1970), „Српс ка Црк ва у БиХ“, у: Спомениц а СПЦ 1219–1969,
Беог рад, 324.
23
Овај чин је оправдан жељом Срба у Босни да имају национ
 алну вишу цркве
ну јерархију. Беч је у овоме видио могућност чињења мањих уступака Србима, али и
могућност лакше контроле над Црквом у Босни јер су јој предстојавали аустријски
држављани.
24
Сава, Еп. шумадијски (1996), Српски јерарси од IX до XX вијека, Београд–Под
горица–Крагујевац, 432.
25
Калуђеровић, С. (1998), Живот и рад Хаџи – Саве Косановића, рукопис, Сараје
во, 3; истине ради, др Никодим Милаш титулу егзарха изоставља у својој књизи.
20
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Сава Косановић је желио да заштити православље у Босни. У томе
је имао огромних потешкоћа због жеље католичких кругова у Аустро
угарској да православне преведу у унију. Из овог разлога Сава Косано
вић ће касније доћи у сукоб са властима и биће пензионисан. Насртаји
римокатоличке пропаганде су били безобзирни, а православним ми
трополитима није било одобрено право на одбрану.26
Прва жеља Саве Косановића је била да образовање свештеничких
кандидата подигне на што већи могући ниво. Његовом заслугом је
основана богословија у Рељеву. Морао је за ово да обезбиједи дозволу
од бечке владе са којом је израђен и Штатут за источно–православно
свештеничко сјемениште у Сарајеву. Овај статут је објављен 19. окто
бра 1882. године у Сарајеву.27 Још као архимандрит, Сава Косановић
је 1879. године подносио молбу бечкој влади да се оснује богословија.
Тада је израђен „кратки нацрт“ статута богословије који је, уз одређене
измјене на којима је инсистирала бечка влада, прихваћен 1882. годи
не. У члану 2 се додаје предмет грчки језик, а од свјетовних предмета
дозвољени су само сеоско господарство и дијалектика. У члану 3 ин
систирало се да се догматика предаје на црквенословенском, а остали
предмети на „босанском“ народном језику.28 Прије доношења статута
из 1882. године „кратки нацрт“ је био прихваћен од стране бечке владе
правним актом под именом Привремена основа об устројству богослов
ског училишта за православно свећенство БиХ у Сарајеву.29
Оснивањ е бог ос ловије је дозвољ ено тек кад а је исп уњ ен зах тјев
Беча да се она финансира о држ авном трошку рад и потп уне конт ро
ле над њом. Друг и веома битан разлог, а који нигдје није био наве
ден, је ограничењ е веза правос лавних хришћана са правос лавнима
изван граница Аус трије.
Аустроугарска као држава се мијешала у све унутрашње ствари
Цркве. Тако је она и оне установе које су постојале у Карловачкој и
Буковинској митрополији настојала да изгради и у босанскохерцего
вачким епархијама. У марту 1882. године основана је Митрополијска
конзисторија (Црквени суд) Архиепископије сарајевске на чијем челу
26
Познат је случај Штадлера и грофа Мирошевског и њихове несвакидашње по
нуде Митрополиту Сави Косановићу. Види: Екмечић, М. (1994), „Национални покрет
у БиХ“, у: Историја српског народа, том 6–1, Београд: СКЗ, 613; Пузовић, П. (2000),
Прилози за историју СПЦ 2, Београд, 25.
27
Милаш, Н. (1890), Православна Далмација, Задар, 137.
28
Овдје је видљива перфидна политика Беча. Намјерно се инсистира на изоста
вљању појма „српски“ умјесто кога се убацује босански као име језика којим говоре
Срби у Босни. Поготово је инсистирање на босанском језику, писму и нацији било
израженије када је у Босну, као њен управитељ, дошао Венјамин Калај (1882–1903).
29
Пузовић, П. (1997), Прилози за историју СПЦ, Ниш, 153 и 154
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је био митрополит.30 У погледу унутрашње епархијске управе израђен
је од стране бечке владе нарочити Пословни ред за источно–православ
ну епархијску консисторију архиепископа и митрополита сарајевског.31
Аустријске власти су овако успоставиле и заокружиле пуну контролу
над јединим националним упориштем Срба у Босни.
Посебна бриг а Беча би ло је онемог у ћ а в а њ е ује д ињ ењ а пра во
славн их епарх и ја у БиХ са Карлов ачком ми т ропол и јом. За Беч је
то би ло веом а ва ж но пи та њ е. На тај нач ин су осу је т и л и мог ућ ност
коорд ин ис а н их за х тјев а за поп ра в ља њ ем на ц ионалног полож аја
Срба у монарх и ји.
На све нас ртаје бечке владе на правос лавне у БиХ, Васељ енска
Пат ријаршија је остала нијема. Правос лавни из БиХ су подносили и
званичне примједбе Васељ енском Пат ријарх у на које он није одго
варао. Као примјер, узећемо случај Мит рополита Саве Косановића
коме није дозвољ ено да брани правос лав ље од безобзирних напа
да бискупа Штад лера и грофа Мирошевског, те је због тога поднио
оставк у. Иако је пос лије извјесног времена оставк у повукао, на ди
ректни зах тјев бечке владе он је пензионисан, а зат им и уклоњ ен из
Босне. На све ово Васељ енска Пат ријаршија се није уопш те огласи
ла. Овај случај нам пок аз ује да су конвенц ијом из 1880. год ине бо
санскохерцеговачке епарх и је би ле преп у ш тене пот п у ној са мовољи
аус тријских влас ти. На основу потписа ног конкорд ата аус тријски
цар је пот врђивао права над босанскохерцеговачк им епарх ијама и
самом Васељ енском Пат ријарх у што је на посебан начина изнесено
и у уредби из 1905. год ине. То је значило да је свака одл ука, иниц и
јат ива или идеја која се тицала Црк ве морала бит и одобрена од њега,
при чем у Васељ енска Пат ријаршија није имала никак вог утицаја.32
Неке западне правнике ова конвенц ија је навод ила да Црк ву у БиХ
окарактериш у као аутокефалн у што она ни у ком случај у није била.
Оспоравајућ и да се Црк ва у БиХ назива Српском, мад а ни Црк ва у
тад ашњој Србији није називана „српском“, Аус трија јој је изм иш ља
ла и так ва имена као што су: Источно–правос лавна или Грко–пра
вос лавна. Због овога се повела и борба за признавањ е нац ионалног
имена као и за одређењ е што самос талнијег стат уса Црк ве у БиХ.
Борба за самосталност и већу аутономију епархија у БиХ заврши
ла се компромисом 1905. године. Те године објављена је Уредба цркве
Веселиновић, Р. (1970), „Српска Црква у БиХ“, у: Споменица СПЦ 1219–1969,
Београд, 325.
31
Милаш, Н. (1890), Православна Далмација, Задар, 137.
32
Због свега овога је с правом сумњао у аутономију босанскохерцеговачких епар
хија и сам др Никодим Милаш.
30
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но–просвјетне управе Српских православних епархија (митрополија) у
БиХ. Овом уредбом су прецизно дефинисани односи између Цркве и
државе. Многи савременици нису били задовољни са њом, али је она
ипак дала законску потврду права Цркве у односу на државу. До тога је
требало да прође доста времена и да се води велика борба.
Жеља за проширењем вјерско просвјетне аутономије била је вео
ма изражена у српском народу. Услијед овога долазило је и до сукоба
и укрштања интереса између народа и митрополита. Митрополит да
бробосански Николај Мандић (1896–1907) је дошао у сукоб са пред
ставницима црквених општина који су жељели веће учешће народа у
управи над црквеним пословима. То је била честа појава у свим босан
скохерцеговачким митрополијама овога времена.
На за х тјев Ми т ропол и та Николаја Ман д ић а 1900. год ине је
основ ана Бањ а л учко – бих аћк а епарх ија. Оснив ањ е ове нове епар
хи је одобрио је Васе љ енс ки Пат ри јарх Конс тан т ин V.33 Из сас тав а
Даброб ос анс ке епарх и је су изд војен и пол и т ичк и окру зи Ба њ а Лу ке
и Бих аћ а. Од ових округ а је створ ена нов а стигм атион а епарх ија.
Сјед иш те ове епарх ије је било у Бањ а Луц и. Први Епис коп је био
Евг ен и је Ле т иц а који је кас ни је био и пос љед њ и Арх иеп ис коп сара
јевс ки од 1907. до 1920. год ине.34
Уредби Црк вено–просвјетне управе из 1905. год ине претход и
ли су меморанд уми које су црк вене опш тине из босанскохерцеговач
ких епарх ија подносиле аус тријском цару. Први је поднесен 1896.
а друг и 1897. год ине. Зас тупниц и црк вених опш тина поднијели су
Васељ енском Пат ријарх у молбу за признањ е црк веног устава босан
скохерцег овачк их епарх ија који је он одбио 1899. год ине. Бенјам ин у
Калај у је 1900. год ине поднесен трећ и меморанд ум кога је он требао
прос лијед ит и цару на усвајањ е, а што он није учинио. Ипак, 1901.
год ине народна делегац ија је успјела да изађе пред аус тријског ца
ра, али пош то ниш та није учинила са овим, поднесен је чет врт и ме
моранд ум. Тек пос лије Калајеве смрт и почело се назират и рјешењ е
ових питањ а. Год ине 1903. у Сарајево је стигао изас ланик Цариг рад
ског Пат ријарх а, сек ретар Пат ријаршије који је доп ринио да се из
град и уредба из 1905. год ине.35
33
Управљао је Цариградском Патријаршијом у периоду 1897–1901. година. Види:
Поповић, Р. (2009), Православне помесне цркве, Београд, 28.
34
Сава, Еп. шумадијски (1996), Српски јерарси од IX до XX вијека, Београд–Подго
рица–Крагујевац, 182 и 183.
35
Доношењ е уредб е из 1905. год ине довод и се у вез у са крајем Калајевог ре
жим а. Он није дозвољ ав ао ник ак ве видове аут оном ије и самос талнос ти за право
славне Срб е унутар БиХ.
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Период од 1905. до 1920. године
Уредба из 1905. године је представљала компромис између народ
них и црквених захтјева о црквено–просвјетној аутономији од Беча.
Беч се овом уредбом није одрекао права добијених конвенцијом из
1880. године, дарованих му од стране Васељенског Патријарха.
Уредба је одобрена проведбеном наредбом Уредбе о управи цр
квених и школс ких пос лова српс ко– правос лавних епарх ија у Бос ни и
Херцеговини. Проглашена је у 98. број у званичног Сарајевског лис та
од 5. (18) авг ус та 1905. год ине. Проглашена је и у Гласник у закона и
наредби за Бих од 19. авг ус та 1905. год ине.36 Објав љивањ ем уредбе у
ова два службена гласник а окупац ионих влас ти у БиХ она је стек ла
важ ност правног акта у Аус троу гарској царевини. Проведбена на
редба пок аз у је услов љеност и огра ниченост ау тоном и је босанско
херцеговачк их епарх ија у однос у на власт.
Прије проведбене наредбе уредбу Црк вено –просвјетне управе
одобрио је Синод Васељ енске Пат ријаршије и Васељ енски Пат ријарх
Јоа к им. У уредби је објав љена Пат ријархова пос ланица која пос ред
но говори о аутоном ији босанских епарх ија у однос у на Мајк у Цр
кву. Тек тад а је и пот врђена аутоном ија босанских епарх ија у одно
су на Цариг рад. По наредби Пат ријарх а и Синод а акт и о одобрењу
уредбе и 12 дод атних чланова ове уредбе објав љени су у Цариг рад
ској Пат ријаршији 1905. год ине.
Уредбом су прец изно утврђена права и обавезе свих заинтересо
ваних страна у босанским епарх ијама.
Првим чланом основних уредби тачно су наведене, а тиме и по
тврђене, све четири митрополије у БиХ: Дабробосанска, Захумско–
херцеговачка, Зворничко–тузланска и Бањалучко–бихаћка.
Другим чланом основних уредби се потврђује постојеће стање и
однос према Васељенском Патријарху. Ово стање се не мијења наред
бама ове уредбе и у складу је са конвенцијом из 1880. године.
За бечке влас ти најваж нији је трећ и члан основних уредби. У
њем у се каже да ће цар вршит и надзор преко владе и тиме зад рж ава
основно право из конвенц ије.
Епарх ијама се пот врђује самос талност у пос ловима своје црк ве,
школе, фондова, вођењу црк вених имањ а итд. Уредбу је без икак вих
примједби прих ват ио Пат ријарх Јоа к им чиме је пот врђена и само
сталност у вођењу црк вених пос лова у свакој епарх ији (чланови 5 и
36
Уредба Црквено–просвјетне управе Српских православних епархија (митрополи
ја) у БиХ (1905), Мостар, 169 и 170.
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8 основних уредби). Епарх ијама је дозвољ ено да у пос ловима црк ве
но–просвјетним мог у осниват и заједничке фондове, заводе и уста
нове. Од стране влас ти су признат и и црк вени судови ових епарх ија,
а њихове прес уде су пуноваж не уколико се не прот иве опш тим зе
маљским законима (члан 16 основних уредби).
Опш тим одредбама уредбе прец изно се утврђуј у терм ини, пра
ва и обавезе црк вено –школских опш тина, скупш тина, свеш теник а и
вјерника. У члан у 29 опш тих одредби по први пут је наведено право
и обавеза предс једник а црк вене опш тине. Овим чланом он пос таје
законит и предс тавник црк вене опш тине иако не мора да буде све
штеник. Ово је било комп ром исно рјешењ е и у знатној мјери је огра
ничавала права свеш теник а уну тар црк вене опш тине.
Манас тири у све чет ири епарх ије су тачно наведени чиме су они
први пут правно признат и од стране Аус троу гарске. Канонско при
знањ е правос лавних манас тира у Босни и Херцеговини од стране
Васељ енске Пат ријаршије ник ад а није долазило у питањ е. Манас ти
ри су били признат и од сам их мит рополита који су бирани од стране
Цариг рад а у претходном времен у. Међут им, у случај у жељ е за по
диза њ ем новог ма нас ти ра, поред свих ка нонских од редби пот ребно
је било и одобрењ е земаљских влас ти.
Опш тим одредбама уредбе епископима су призната сва права
која произи лазе из канонских, синод алних и друг их дек рета који се
тич у њих. Призната су им и посебна законод авна овлаш тењ а која су
ограничена јед ино на њихове епарх ије.
Битна одредба ове уредбе односи се на Велик и црк вени суд који
има право дијељ ењ а правде клиру и народ у у епарх ијама у БиХ.37
Његов назив је био „Велик и Црк вени суд за правос лавне српске ми
трополије у БиХ“. Сјед иш те суд а је било у Сарајеву. Предс једник
овог суд а увијек је био јед ан од чет ворице мит рополита који је имао
манд ат од двије год ине (чланови од 213–216). Велик и црк вени суд је,
по уредби, био највише црк веноза конод авно ти јело босанскохерце
говачк их епарх ија. Под њег овом ингеренц ијом налазили су се епар
хијски судови којима су предс јед авали мит рополит и оних епарх ија
у којима је суд и зас јед ао.
Треба на вес ти и то да је уредб ом би ло и пот врђ ено уки д а њ е
свеш тен ичког би ра, а да се држ а в а оба вез а ла да ће мат ери јално
пом аг ат и Правос лавн у Црк ву у БиХ. То је стварно и чињ ено све до
изби ја њ а Првог свјетс ког рата. Она ко ка ко је предс та в љена, она је
означа в а ла нек у врс ту уста в а српс ких епарх и ја у БиХ уну тар Ва
37
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сељ енс ке Пат ри јарш и је.38 Мора се на глас и т и да уредб ом ни је би ло
ри јешено пи та њ е ау т оном и је српс ких епарх и ја у БиХ јер је она би
ла услов љена ди р ект но од бечке вла де.39 Уредб а је остала на снази
све до избијањ а рата 1914. год ине. Она ни тад а није зван ично уки
нута, али су из познат их разлог а Српс ка Црк ва и српс ки нар од бил и
гот ово изв ан за кона у Аус троу г арс кој.
Аустријске власти су жељеле још 1915. године да правно пони
ште уредбу из 1905. године. Те године власти су поднијеле нови нацрт
уредбе о Црквено–школској управи. Овом уредбом жељело се укинути
српско име, писмо, школе и застава.40 Нацрт ове нове уредбе је подне
сен на усвајање Митрополиту дабробосанском Евгенију Летици, али је
овај то одбио. Одбијање ове уредбе представља својеврсну апологију
Православне Цркве и српског националног бића у БиХ.41 Митрополит
Евгеније Летица, као врстан познавалац права, је знао које би посље
дице имало прихватање нацрта ове уредбе са његове стране. Све оно
што су постигли његови претходници било би поништено.
Крај Првог свјетског рата довео је до једног рад икално новог
рјешењ а у геополит ичк им питањима на Балкан у. Створена је нова
држ ава – Краљ евина СХС, која је окуп љала највећ и дио српског на
род а. Унутар ове држ аве дош ле су и све оне црк вене организац ије
српског народ а које су имале или аутокефалност или аутоном иј у.
Упоредо са стварањ ем држ аве почело се са прип ремама за стварањ е
или обнав љањ е Српске Пат ријаршије. Ове прип реме су почеле од 31.
септембра 1918. год ине. Тад а је у Сремским Карловц има прочита
на и одл ука босанскохерцег овачк их епископа (мит рополита) о ује
дињ ењу са Арх иепископијом беог радском. Ова одл ука је донесена
на сас танк у босанскохерцег овачк их мит рополита 1. (14) децембра
1918. год ине.42 Босанске епарх ије су ушле у сас тав ујед ињ ене Српске
Реално уредба је представљала компромис између власти и Православне Цркве
у Босни. Разлика између уредбе и конвенције из 1880. године била је у томе што је она
потписана од стране српских епископа у БиХ, а не од епископа фанариота.
39
Сли јеп чевић, Ђ. (1978), Исто р ија СПЦ, књи г а дру г а, Дисел д орф, 508; Ек ме
чић, М. (1994), „Нац ион алн и пок рет у БиХ“, у: Истор ија српс ког нар ода, том 6–1,
Бе ог рад: СКЗ, 622.
40
Сва та национална обиљежја и одлике су правно укинуте до 1918. године.
41
Давидовић, С. (1998), Српска православна црква у Босни и Херцеговини од 960. до
1930. године, Нови Сад, интернет издање: http://www.rastko.rs/rastko-bl/istorija/sdavi
dovic-spc_bih.html#_Toc536794992.
42
Сли јеп чевић, Ђ. (1978), Исто р ија СПЦ, књиг а друг а, Диселд орф, 557; Не
ки на ш и истори ч ари корис те терм ин арх иеп ис коп и ја за Српс ку Црк ву у БиХ у
сас та в у Аус троу г ар с ке. Овај терм ин не од г ов ар а стварном ста њу ствари јер она
ни је има л а све по т ребне атриб у т е који кар ак т е ри ш у јед н у црк вен у орг а н и з а ц и ј у
у ран г у арх иеп ис коп и је. Као по т врд а на шег ста в а гов ори и чи њ ен и ц а о непо с то
38
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Црк ве 13. (26) маја 1919. год ине. Тад а је у Мит рополији у Беог рад у
на свечаној сједниц и проглашено духовно, морално и адм инис тра
тивно јед инс тво свих српских правос лавних облас ти. Овом новом
организац ионом цјелином до избора пат ријарх а управ љало је ти
јело под именом „Сред ишњи арх ијерејски сабор ујед ињ ене Српске
Пра вос лавне Црк ве“.43 Посебно је важ но навес ти да су босанскохер
цеговачке епарх ије ушле у сас тав ујед ињ ене Српске Црк ве као дио
Арх иепископије беог радске.
Преговори са Васељенском Патријаршијом су текли споро јер је
Пат ријарх Герман V дао оставк у још 1918. год ине. Преговори су во
ђени са Св. Синодом Цариг радске Црк ве и они су урод или плодом
19. марта 1920. год ине. Тад а је Синод изд ао одл ук у којом се признаје
ујед ињ ењ е Српске, Карловачке и Црногорске Црк ве у Свет у аутоке
фалн у ујед ињ ен у Српску Црк ву. Чињ еница да су српске епарх ије из
БиХ ушле у сас тав ове нове ујед ињ ене Српске Црк ве као дио Српске
аутокефалне црк ве са сјед иш тем у Беог рад у доказ ује се тако што је
истим актом пот врђено од стране Синод а Васељ енске Пат ријаршије
и ујед ињ ењ е босанскохерцег овачк их епарх ија и епарх ија из Старе
Србије и Косова у ову организац иј у.
Епарх ије из Старе Србије и Косова су још 1913. год ине потпале
под власт Краљ евине Србије. Због рата њихов канонски стат ус није
расп рав љан нит и ријешен све до 1920. год ине.
Тек пос лије одл уке Св. Синод а Васељ енске Пат ријаршије да се
дозволи ујед ињ ењ е српских црк вених облас ти у једн у цјелин у изд ат
је и Краљ ев указ 17. јуна 1920. год ине. Указом је пот врђено ујед ињ е
ње свих правос лавних облас ти у једн у Аутокефалн у ујед ињ ен у СПЦ
Краљ евине СХС. Васељ енски Синод је зад рж ао обавез у да се њего
ва одл ука мора пот врд ит и пат ријаршијским и синодским томосом у
рок у од три мјесеца по избору пат ријарх а.
У Сремс ким Карловц и м а, 30. авг ус та (12. сеп т ембра) 1920. го
дине, свеча но је прогла шена Српс ка Пат ри јарш и ја. На основ у од
лу ке та д а ш њег Све т ог Арх и јер ејс ког Саб ора од л у чено је да са мо
епис коп и у Скоп љу, Це т ињу и Сарајев у носе ти т ул у ми т ропол и та.
Све дота д а ш ње ми т ропол итс ке кат е д ре све дене су на епис копс ке.
Овом од л у ком дата је и посебна почаст сарајевс ком епис коп у као
епис коп у гра д а и облас ти који су од из у зет не ва ж нос ти за Црк ву и
српс ки нар од у БиХ.
јању Арх ијер ејс ког Синод а.
43
Петровић, Д. К. (1970), „Уједињење Српске цркве и обнова Патријаршије“, у:
Споменица СПЦ 1219–1969, Београд, 362–366.
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Спораз ум између Синод а Цариг радске Црк ве и Краљ евине СХС
пот врђен је од стра не новоизабра ног Пат ри јарх а Меле т ија Томосом
сјед ињ ењ а. Ка нонско пис мо Васељ енског Пат ри јарх а новоизабра
ном Српском Пат ријарх у Дим ит риј у (Пав ловићу) пред ао је Мит ро
полит амасијски Герман 15. (28) марта 1922. год ине.44
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Summary: The Orthodox Church in Bosnia and Her
zegovina went throw a very difficult period from 1766 to
1920. Major political changes at the global level left a lar
ge impact on Orthodoxy in Bosnia and Herzegovina. Time
from abolition to renewal of independence of Serbian Pa
triarchate was characterized by struggle of Serbian people
for re–establishing the national church. They also fought
for right to identity and national dignity which was con
tested in various ways and representatives of Church and
peop
 le had to accept a variety of compromises in order to
achieve maximum legal recognition. With today’s histori
cal distance is somewhat possible to see how hard and de
manding work that was.
Key words: Patriarchate of Peć, Ecumenical Patriar
chate, Bosnia and Herzegovina, dioceses, Turkey, AustriaHungary, concordat, regulation, education.
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