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Разједињеност хришћанског
света и оштра конфесионална су
кобљеност карактеришу европску
културу већ вековима. Блага вест
Христова сувише често је била ис
писана на заставама испод којих
су стајали људи наоружани маче
вима и бојним секирама. Потоци
крви лили су европским тлом у
име вере, зарад наметања други
ма сопственог идентитета. Векови
крвавих сукоба хришћана у који
ма је хришћанска вера пречесто
била инструментализована ради
испуњења овоземаљских циљева,
довели су до губитка или барем
слабљења саме вере што је за по
следицу имало појаву секулари
зма и атеизма. У свету који макар
декларативно тежи миру и једин
ству, хришћанске конфесије оста
ју посвађане и неретко неспремне
чак и на дијалог који води поми
рењу. Ипак, самосвест Цркве је од
најранијих времена сведочила о
неопходности настојања да се по
деле међу хришћанима превази
ђу, чак и онда када то историјски
делује мало вероватно. Сукоби
који су се кроз историју дешавали
донели су много неправде и стра
дања многима, посебно малим

народима ко
ји ни
су мо
гли да се на
одг ов ар ај ућ и
начин одбра
не и заштите
сопствене ин
тересе. У та
квом стицају
истор ијс ких
околности на
шао се и срп
ски народ, ва
зда изложен
и нт ер ес им а
великих сила
од којих се често није могао аде
кватно заштитити. Историја те
шких страдања и милионске жр
тве, нарочито у време два светска
рата, допринели су развоју осе
ћања неповерења и бојазни пре
ма Западу, као извору страдања
и понижења и могућем узрочни
ку нових неправди. Дешавања с
краја двадесетог века само су још
више потврдила и утврдила таква
страховања. Због тога је на про
сторима СПЦ али и других малих
народа који су претрпели и трпе
историјске неправде, постојао и
постоји снажан отпор било ка
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квом дијалогу са западњацима,
посебно са римокатолицима који
су идентификовани као узрочни
ци и извршиоци готово свих зала
која су снашла српски народ. С
друге стране, јеванђељски позив
ка јединству, упркос заглушујућој
буци историје, није могао да оста
не без одговора. И пре светских
ратова и у међуратном периоду и
након Другог светског рата, дија
лог, упркос свему није престајао
иако је његов интензитет био раз
личит. Тако је настала и својстве
на историја дијалога чије изучава
ње нам у многоме може помоћи
у будућем одабиру добрих путева
и избегавању слепих улица. Књи
га др Марка Николића предста
вља добар почетак таквих напора.
Споменућемо још и да је књига
која је пред нама одбрањена као
докторска дисертација на Фило
зофском факултету Универзитета
у Београду. Истраживање архив
ске грађе Светог Архијерејског
Синода СПЦ Николићу је омогу
ћено на предлог блажене успоме
не Патријарха Павла.
У нашим богословским али
и ширим црквеним круговима,
као и у друштву уопште, послед
њих година се доста говори о
екуменском покрету. Нашој јав
ности нарочито је интересантан
однос са римокатолицима, како
из практичних тако и из исто
ријских разлога. Иако се о овом
дијалогу доста говори и пише,
а екуменски дијалог са римока
толицима је подржаван и оспо
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раван, мало је студија које се
истински озбиљно баве овом те
матиком. Наша помесна Црква
већ деценијама учествује у ди
јалогу са РЦ, одржан је огроман
број сусрета, потписано мноштво
докумената. Тек сада, са појавом
књиге др Марка Николића, мо
жемо рећи да је ова проблема
тика темељно фактографски ис
тражена и презентована. Аутор
полази од дефинисања кључних
појмова који се често бркају као
што су екуменизам, Екуменски
покрет, Светски савет цркава
(ССЦ), Конференција европских
цркава (КЕЦ) и Парламент свет
ских религија. Николић такође
пружа упоредну анализу основ
них теолошких, социолошких и
политиколошких начела на ко
јима се темеље ставови СПЦ и
РЦ, а који представљају и пола
зиште њиховог дијалога. У књи
зи је пружена детаљна анализа
теоријских и практичних питања
која су важна за обе заједнице и
која у одређеном степену утичу
на ток њиховог дијалога. У сту
дији која је пред нама, аутор се
посебно бави и друштвено-поли
тичким контекстом односа Цр
кава у бившој Југославији, који
је био подржан од стране тада
шњег државног руководства, и
закључује да је дијалог вођен
упркос различитом третману
две Цркве а да је главни мотив
представљала потреба евангели
зације и супротстављање агре
сивном атеизму који је промови
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сан од стране власти. Поред тога
што указује на основне теолошке
препреке у односима СПЦ и РЦ,
а који се пре свега тичу питања
разумевања улоге и значаја пап
ског примата, аутор наглашава и
проблем болног наслеђа Другог
светског рата, нарочито стравич
них злочина против српског ста
новништва у тзв. Независној Др
жави Хрватској.
Аутор пружа детаљну анали
зу односа СПЦ према дијалогу са
РЦ, обраћајући пажњу и на неке
аспекте односа значајних лично
сти према другим хришћанским
конфесијама. Тако, на пример,
представља и анализира врло ди
намичан однос Владике Никола
ја (Велимировића) са Англикан
ском Цр
квом, ко
ји је ус
пео да
издејствује школовање српских
ђака и теолога у Британији. Ау
тор наводи и значајну констата
цију Владике Николаја, изречену
1927. године да ће до „поновног
уједињења хришћана доћи једи
но ако они то буду желели свим
срцем, без икаквих себичних
мотива, и на славу Божију“. Иа
ко дијалог са англиканцима није
непосредни предмет којим се ова
студија бави, анализа теолошких
и практичних ставова Епископа
Николаја свакако је од значаја за
разумевање црквене климе ње
говог времена. Из ње се такође
могу извући опште смернице о
начину на који дијалог треба да
буде вођен, истичући овде посеб
но искреност и смелост Никола

јевих наступа. Ставови Владике
Николаја, због угледа који он има
у СПЦ, од посебне су важности
као подстрек и охрабрење за пре
вазилажења нездраве ксенофо
бије која се јавља у неким цркве
ним круговима. Анализирани су
и ставови о. Јустина Поповића по
овом питању, као и ставови дру
гих црквених лица и представ
ника јерархије тог доба. Познато
је да је о. Јустин данас најчешће
цитиран због својих антиекумен
ских ставова. Аутор истиче да
превасходни циљ његове критике
екуменизма, који означава као
„свејерес“, јесте антропоцентри
зам његових заговорника, који
сматрају да се циљеви јединства
хришћана, који су иначе добри,
могу постићи на темељима ху
манизма, односно чисто људског
деловања и залагања. Николић
сматра да Јустиново „инсистира
ње на постојању јасних еклисио
лошких критеријума као темеља
унапређења међуцрквених одно
са јесте потпуно логично за бого
слова и догматичара који овакав
приступ мора сматрати допри
носом, а не препреком развоју
међуцрквених односа“. Посебна
пажња је посвећена и односу РЦ
према питању екуменизма и ди
јалога, који такође није био јед
нозначан и унисон. Нарочито је
темељно анализиран рад Другог
ватиканског сабора с обзиром на
питање дијалога и односа према
другим хришћанским Црквама
и посебно према православни
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ма. Оваква историјско-теолошка
анализа је врло значајна јер је на
овом сабору трасирана црквена
позиција РЦ у многоме измењена
у односу на ранији приступ.
У библиографији су поброја
ни извори које је аутор користио
при изради ове студији, а чији
списак, сам по себи, представља
велики допринос могућности
дубљег разумевања и темељног
бављења овим питањима. Нико
лић је остварио увид, користио
и анализирао обимну и вредну

архивску грађу која у највећем
броју случајева до сада није би
ла адекватно истражена нити
презентована. На списку необја
вљених извора налази се чак 414
јединица. Овај списак, заједно са
подробним списком објављене
грађе, отвара могућност другим
истраживачима да се убудуће по
забаве бројним посебним аспек
тима међухришћанског дијалога
на овим просторима.
Александар Ђаковац
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Књига професора Крстића,
прот оп рез вит ер а-став роф ор а,
ванредног професора на Право
славном богословском факултету
Универзитета у Београду и рек
тора Богословије Светог Јована
Златоустог у Крагујевцу, чији су
рецензенти проф. др Ненад Ми
ло
ше
вић, проф. др Не
над Ђур
ђевић и др Мирко Благојевић,
представља зборник концепциј
ски одабраних студија из области
хришћанске социологије које су
раније објављене у различитим
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научним часописима. Студије су
подељене у три целине. У првој,
названој „Прошлост“ налазе се
студије „Аполитичност паганске
религије и хришћанства“, „Вер
ска толеранција у време цара
Константина и данас“ и „1700 го
дина Миланског едикта“. У дру
гој целини, насловљеној „Сада
шњост“ налазе се студије: „Црква
и европске интеграције“, „Миси
онарска делатност у прошлости и
садашњости“ и „Клерикализам и
лаицизам“ – две крајности у раз

