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Zahvala

Eden od razlogov, da sem za magisterij izbral temo Vzponi in upadi v ekumenskih
prizadevanjih Katoliške in Srbske pravoslavne Cerkve od Prvega vatikanskega
koncila do danes, je moje odraščanje v versko in etnično mešani družini, s
pravoslavnim očetom in katoliško materjo. To dejstvo me je od najzgodnejšega otroštva
ob spoštovanju obeh izročil usmerjalo k ekumenizmu. K napredovanju na moji
ekumenski duhovni poti je najprej prispevala moja pripadnost sveti Katoliški Cerkvi,
potem pa mnogi moji naklonjeni dobrotniki: starši, bratje in sestre, nadalje posamezni
duhovniki in škofje beograjske in ljubljanske nadškofije, posamezni duhovniki in škofje
Srbske pravoslavne Cerkve ter profesorji teoloških fakultet v Ljubljani, Beogradu,
Zagrebu in Rimu.
Na poseben način se želim zahvaliti Bogu in presveti Božji materi Devici Mariji za
blagoslov in priprošnjo, staršem, ki so me vzgajali v duhu medsebojnega razumevanja
in strpnosti ter vsem tistim, ki jih žal ni več med nami. V mislih imam pokojne
duhovnike in škofe beograjske in ljubljanske nadškofije, katerih življenjski zgled in
globoka duhovnost sta me usmerjala v lastnem duhovnem razvoju. V mislih imam
rajnega beograjskega nadškofa Gabrijela Bukatka. Posebej se moram zahvaliti tudi
pokojnemu metropolitu dr. Francu Perku ter pokojnemu ljubljanskemu nadškofu dr.
Alojziju Šuštarju, ki me je sprejel v bogoslovsko semenišče v Ljubljani. Moja zahvala
velja tudi upokojenemu ljubljanskemu nadškofu in profesorju dr. Antonu Stresu,
upokojenemu župniku cerkve Kristusa Kralja v Beogradu Antonu Hočevarju ter
upokojenemu duhovniku Stjepanu Barišiću. Prav tako želim izraziti hvaležnost
izvrstnemu

profesorju

beograjske

Bogoslovne

fakultete,

velikemu

pobudniku

ekumenskega dialoga, duhovniku in teologu Srbske pravoslavne Cerkve dr. Radovanu
Bigoviću. Zahvaljujem se tudi msgr. dr. Marku Čoliću, častitemu Antonu Pećaru,
častitemu Zvonku Blašku, bratom duhovnikom beograjske nadškofije kakor tudi dr.
Irineju Buloviću, bačkemu škofu Srbske pravoslavne Cerkve.
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Ob tej priložnosti se zahvaljujem sedanjemu beograjskemu nadškofu in metropolitu
msgr. Stanislavu Hočevarju za njegove spodbude.
Predvsem se zahvaljujem svojemu mentorju na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani
doc. dr. Bogdanu Dolencu za usmerjanje pri nastajanju tega dela in njegovi nesebični
pomoči pri tem.
Hvala vsem, ki so mi pomagali pri nastajanju te naloge.
"Toda ne prosim samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali
vame: da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju,
da bo svet veroval, da si me ti poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da
bi bili eno, kakor sva midva eno: jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj
svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene” (Jn 17, 20─23).
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Seznam uporabljenih kratic in okrajšav

HBK – Hrvaška škofovska konferenca
IKA - Katoliška tiskovna agencija
NATO - North Atlantic Treaty Organization, Organizacija severnoatlantske vojaške
zveze.
NDH - Neodvisna država Hrvaška, ime nemškega in italijanskega protektorata v
obdobju 1941-1945
SFRJ – Socialistična federativna republika Jugoslavija, ime druge Jugoslavije, bil je u
uporabi v obdobju 1963-1991
SHS – Srbov, Hrvati in Slovencev, originalno ime države južnih Slovanov uporabljajo
se do leta 1929, kateri je zamenjano z Jugoslavija, in sicer Kraljevina Jugoslavija.
SPC - Srbska pravoslavna cerkev, je ime za najštevilčnejšo krščansko versko skupnost
in Srbijo, in se uporablja od sinode združitvi leta 1923.
SSC - Ekumenski svet Cerkvi
ZDA - Združene države Amerike
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UVOD

Ko govorimo o potrebi dialoga med kristjani, želimo poudariti in priporočiti
medsebojno spoznavanje in spoštovanje, ki rasteta na podlagi teološkega in
svetopisemskega preučevanja ter bratskega razgovora. Cerkev z najvišje ravni stalno
spodbuja ekumenski dialog, ki naj privede do boljšega medsebojnega poznavanja in
spoštovanja, kljub številnim razlikam, ki so nastale v preteklosti. Ostaja pa vtis, da velik
del kristjanov, celo krščanskih teologov, še vedno ne vidi dovolj jasno potrebe po
takšnem dialogu. Vzrok moremo najti v pomanjkanju zavesti o skupni duhovni
dediščini kristjanov, na kar je opozoril že Drugi vatikanski koncil. Žal to ni le značilnost
našega časa, ampak spremlja odnose med cerkvenimi skupnostmi skozi celotno skupno
zgodovino.
Ko v razgovorih ugotovimo, da nimamo enakega mnenja kot druga stran, to ne sme
postati razlog za zavrnitev dialoga, ampak predvsem priložnost, da pokažemo
razumevanje za drugačno razmišljanje. Vedno se moramo zavedati, da je človek kot
oseba pomembnejši in večji od mišljenja, ki ga zagovarja. Nikakor ne smemo postavljati
meje božji volji in Svetemu Duhu, ki vodi našo Cerkev, kajti »veter (Duh) veje, koder
hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je
rojen iz Duha« (Jn 3,8). Preostane nam, da v duhu strpnosti, medsebojnega razumevanja
in potrpežljivosti delamo in molimo za popolno edinost med kristjani, kot je naš Gospod
Jezus Kristus prosil v velikoduhovniški molitvi: "Ne prosim samo za te, ampak tudi za
tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame: da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni
in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. In jaz sem
jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno.” (Jn 17,
20─22).
V duhu te velikoduhovniške molitve skušam v tem delu predstaviti sintezo večletnega
preučevanja in opazovanja odnosov med Katoliško in Srbsko pravoslavno Cerkvijo,
kakor tudi odnosov z drugimi krajevnimi pravoslavnimi Cerkvami. Na ekumenski poti
dialoga in odnosov med Cerkvami je bilo več vzponov in padcev, ki so odvisni od
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časovnih razmer ter političnih okoliščin. Ekumenizem in dialog sta postavljena v širši
kontekst političnih in zgodovinskih dogodkov. Želim se izogniti poenostavljenemu
videnju in presoji ekumenskega dialoga. Na osnovi dejstev podajam v delu lastne
ugotovitve. Našo stvarnost želim predstaviti objektivno, od zunaj in v manjšem obsegu
od znotraj. Predvsem pa nameravam naglasiti, da ni razlogov, da bi na ekumenizem
gledali kot na nekaj od zunaj vsiljenega, kajti edinost med kristjani zanesljivo ni v
nasprotju z božjo voljo. Ekumenizem pomeni dialog sestrske in bratske ljubezni,
medsebojno poznavanje, upoštevanje in spoštovanje. Upoštevati moramo, da je bila
ekumenska ideja prisotna v življenju Katoliške in krajevnih pravoslavnih Cerkvah, da so
se zanjo oboji prizadevali in vztrajali, kolikor so to dovoljevale razmere. Posamezni
nasprotniki ekumenskih prizadevanj želijo napačno prikazati, da je bila v preteklosti
samo Katoliška Cerkev pobudnica obnovitve edinosti in da jo je poskušala vzpostaviti s
prisilo.
Poleg padcev so bili v ekumenskih prizadevanjih tudi svetli trenutki. Eden takšnih
korakov napredka se je zgodil v časovni bližini prvega vatikanskega koncila, ko se je na
temelju ideje panslavizma porodil načrt za oblikovanje idealizirane skupne države
Južnih Slovanov. Uresničil se je z ustanovitvijo Kraljevine Srbov, Hrvatov in
Slovencev, ki se je kasneje preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. Politični odnosi in
nerešena nacionalna vprašanja so se izkazala za oviro v ekumenskih prizadevanjih in
odnosih med Cerkvama. Nedodelana država Južnih Slovanov je pokazala vse svoje
slabosti in ni zmogla prerasti večstoletnih kulturnih, političnih in verskih razlik med
narodi, ki so jo sestavljali. Prevladala je želja po dominaciji enega naroda nad drugimi.
Drugi narodi so večinski narod doživljali kot tistega, ki nanje gleda kot na kolonije in
kot na nagrado za zmago v prvi svetovni vojni, ne pa kot na enakopravne partnerje.
Posamezni intelektualni krogi, ki so bili pod vplivom ideje o istovetnosti vere in naroda
(etnofiletizem), so drugim narodom odrekali cerkvenost in zagovarjali stališče, da
morejo katoliški Slovani (Slovenci in Hrvati) svobodo in neodvisnost doseči le tako, da
postanejo "pravoverni” (pravoslavni) kristjani. Na drugi strani pa je živela ideja, da bi se
sedaj pravoslavni Slovani lahko končno vrnili pod okrilje Katoliške Cerkve. Različna
pogleda sta ustvarjala verski prepad med katoliškimi in pravoslavnimi kristjani na
ozemlju nekdanje Jugoslavije in oteževala kasnejša ekumenska prizadevanja.
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Problem predstavlja tudi dejstvo, da posamezne krajevne pravoslavne Cerkve ali Cerkve
vzhodnega obreda niso imele enotnega stališča do ekumenizna in do odnosov s
Katoliško Cerkvijo. Odnos do ekumenizma se je spreminjal v odvisnosti od trenutnih
političnih razmer; enkrat so ga sprejemali, drugič pa docela zavračali. Poleg tega je
vsaka delna ali krajevna Cerkev imela svoje lastno stališče do ekumenskega dialoga,
zato je ostalo vprašanje skupnega stališča nedorečeno.
Pravoslavne Cerkve vse do danes niso imele skupnega koncila. 1 Leta 1923 naj bi v
Carigradu sicer prišlo do skupnega zbora, na katerem naj bi bila ena od tem tudi
ekumenska enciklika patriarha Joahima III., ki jo je ekumenski patriarhat objavil leta
1920 ter predlog prenove julijanskega koledarja. Vendar je bilo zasedanje prekinjeno
zaradi udeležbe dveh delegacij Ruske pravoslavne Cerkve. Eno so sestavljali duhovniki
v izgnanstvu, drugo pa je delegirala sinoda, postavljena od komunistične oblasti.
Prekinitev tega zbora je bil tudi eden od vzrokov, da se ni oblikovalo skupno stališče
pravoslavnih Cerkva do katoličanov in protestantov.
Dodatna oteževalna okoliščina je bilo rivalstvo med samimi avtokefalnimi
(samostojnimi) pravoslavnimi Cerkvami, konkretno odnosi med Carigradom in
Moskvo, oziroma med ekumenskim patriarhatom in Rusko pravoslavno Cerkvijo.
Moskva ni skrivala želje, da postane "tretji Rim”, kajti prvi Rim je propadel s koncem
zahodnega rimskega cesarstva leta 476, drugemu, to je Carigradu ali Konstantinoplu, pa
se je čas iztekel leta 1453. Katoliško-pravoslavne ekumenske odnose so tako
obremenjevale naslednje prvine: boj za prvenstvo med Cerkvama, skupna preteklost,
obremenjena z razkolom iz leta 1054, nesrečne križarske vojne in obe svetovni vojni.
Druga svetovna vojna je na našem območju dodatno zanetila izbruh sovraštva in
etničnih spopadov, kar je vsem južnoslovanskim narodom prineslo veliko trpljenja in
izgub. Komunistična oblast je skušala vsiliti prepričanje, da je Katoliška Cerkev
soodgovorna za dogajanja med drugo svetovno vojno; Cerkev in papež Pij XII. sta bila
deležna očitka, da nista v zadostni meri obsodila fašističnega in nacističnega režima,
vsaj ne tako, kot sta obsodila komunističnega. V naših deželah so komunistične oblasti

V času nastajanja tega besedila smo bili priče sklicu Vsepravoslavnega koncila na Kreti, ki je zasedal od
19. do 26. junija 2016. Koncil je bil okrnjen, ker so delegacije Antiohijske, Ruske, Bolgarske in Gruzijske
pravoslavne Cerkve odpovedale udeležbo.
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skušale Katoliško Cerkve ločiti od Rima ter vzpostaviti neodvisno narodno Cerkev. Ko
ta ideja ni uspela, so Katoliško Cerkev in njene duhovnike v Jugoslaviji na vse načine
obtoževali za posredne in neposredne zločine. V manjšem obsegu so skušali za iste
stvari obtožiti tudi Srbsko pravoslavno Cerkev.
Eden od svetlih trenutkov, tako v svetu kot pri nas, je bil Drugi vatikanski koncil, ki je
glede ekumenskih prizadevanj dokazal, da je pot sprave, dialoga in medsebojnega
razumevanja v resnici mogoča in uresničljiva, če obstaja dobra volja, če se gradi
medsebojno zaupanje in se premagujejo težave iz naše preteklosti. V duhu iskrene vere
v Boga in v zaupanju v njegovo previdnost nam je Drugi vatikanski koncil pokazal, da
moremo skupaj graditi boljšo prihodnost in zadihati z obema pljučnima kriloma.
Propad komunizma v 90. letih je sovpadal z novimi nacionalnimi težnjami in
prizadevanji za nove razmejitve med državami na področju nekdanje Jugoslavije. Želja
po maščevanju za storjene zločine v preteklosti je vodila v krvave državljanske vojne.
Posamezni narodni voditelji so s politično in »versko« navdihnjenimi govori in s
pomočjo medijev še dodatno širili sovraštvo in s tem »podpirali« obnovljene težnje po
velikih homogenih narodnih državah. Spet so izbruhnili spopadi, ki so povzročili veliko
gorja bošnjaškemu, srbskemu in hrvaškemu narodu.
Ekumenski odnosi so v tem času prvič padli na najnižjo raven. Na drugi strani so si
udeleženci verskega dialoga zelo prizadevali, da bi Cerkve pomagale vzpostaviti mir in
spravo med narodi. Žal so posamezni cerkveni dostojanstveniki in nekateri duhovniki v
času grozodejstev na področju nekdanje Jugoslavije dajali izjave, ki so bolj še na roko
vojni in sovraštvu kot pa miru. Poudariti pa je treba, da to ni bilo uradno stališče
Cerkva.
Po vseh teh dogodkih smo kristjani pred moralnim vprašanjem, ali bomo zmogli
prepoznati in priznati svoje napake iz tega obdobja in ali smo pripravljeni, da se
pokesamo, odpustimo drug drugemu in pozabimo vsa zla dejanja, sicer bomo ostali talci
temne strani naše skupne preteklosti.
Sodobni čas prinaša nove izzive: agresivni sekularizem, moralne in etične izzive,
upadanje števila vernikov v svetu, nestrpnost in sovraštvo do vere. Obstaja resna
nevarnost, da bodo zaradi nestrpnosti, sovraštva, vojn in preganjanj kristjani na bližnjem
Vzhodu docela iztrebljeni. Zgodovina, čeprav zaznamovana s spopadi, prinaša tudi
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svetle zglede posameznikov, ki so v najtežjih trenutkih dokazali, da sta dialog ljubezni
in ekumenizem mogoča. Katoličane in pravoslavne je v najtežjih časih zgodovine v ne
tako oddaljeni preteklosti združevala medsebojna ljubezen in vera v vstalega Kristus.
Pod pritiskom totalitarnih režimov fašizma, nacizma in komunizma so si nesebično
pomagali in krščansko ljubezen izkazovali tudi drugim narodom, ne glede na njihovo
raso, narodnost ali vero in pri tem tvegali svoje življenje. Veliko katoliških in
pravoslavnih duhovnikov je trpelo v koncentracijskih taboriščih. Bili so mučeni in
umorjeni v imenu parole, da je vera opij za ljudstvo. Njihova mučeniška kri nas
zavezuje k edinosti in nas opozarja, da ne obstajata dva Kristusa.
Zgodovina je vedno takšna, kakršni smo ljudje. Če želimo spremeniti druge in svet, v
katerem živimo, moramo najprej spremeniti sebe in svojo notranjost. Le tako bomo
mogli kljubovati času, njegovim pritiskom in zmotam ter vzpostavili medverski dialog.
Dejanja iz preteklosti naših krščanskih narodov nas posredno in neposredno določajo
kot ljudi. Vabijo nas h kritični presoji, da spoznamo, kdo smo in kje smo zašli s prave
pot, da popravimo naše napake iz preteklosti in izpolnimo božjo voljo, ki je v tem, da
postanemo eno v Kristusu.
Neresnice spodkopavajo našo vero in družbo. Hoja za resnico, to je za Kristusom, ker je
on edina in prava resnica, kristjane usposobi, da z božjo pomočjo sprejmemo Resnico.
Kristusov nauk vsebuje dve največji zapovedi: "Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem
srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem" (Mt, 22,37) in "svojega bližnjega kakor
samega sebe" (Lk 10,27). Imamo pa tudi obljubo: "Če ostanete v moji besedi, ste
resnično moji učenci. In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila.” (Jn
8,31─32)
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1 ČAS PRED PRVIM VATIKANSKIM KONCILOM

Zgodovina Cerkve se je začela pred zavedanjem o Cerkvi kot skupnosti, kakršno
poznamo danes. Cerkev je namreč to, "kar je bilo od začetka, kar smo slišali, kar smo na
svoje oči videli, kar smo opazovali in so otipale naše roke, to vam oznanjamo: Besedo
življenja. In Življenje se je razodelo in videli smo ga. Pričujemo in oznanjamo vam
večno življenje, tisto ki je bilo pri Očetu in se nam je razodelo. Kar smo torej videli in
slišali, oznanjamo tudi vam, da bi bili tudi vi v občestvu z nami ─ in mi smo v občestvu
z Očetom in njegovim Sinom Jezusom Kristusom” (1 Jn 1, 1–3). Že v prvih časih
Cerkve je prihajalo do napetosti, zlasti glede razumevanja njene oblike, kar se dogaja
tudi danes. Apostol Pavel se ni strinjal s tem, da bi dajali prednost judovski obliki
krščanstva, temveč je vztrajal pri tem, da je Novo postavo treba uresničevati na način, ki
ga je oznanjal Jezus. Cerkev bo zgrajena na temeljih nove postave, kot je napovedal tudi
sam Jezus Kristus, ko je apostolu Petru rekel: "Ti si Peter in na tej skali bom sezidal
svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala." (Mt 16,18).
V prvih treh stoletjih je veliko kristjanov pretrpelo mučeništvo zaradi svoje vere v
Kristusa. Njihovo mučeništvo je zasejalo seme vere v srca mnogih spreobrnjencev. To
je bilo za preganjane kristjane obdobje trpljenja in prelivanja krvi, a vse to je obrodilo
"žetev” novih vernikov. Toda težav ni povzročalo samo rimsko preganjanje, do
nesoglasij je prihajalo tudi znotraj krščanske skupnosti. Številni kristjani so se trudili z
razlagami evangelija in z razumevanjem njegovega sporočila. Za razliko od drugih
religij krščanstvo od samega začetka ni bilo omejeno z obredi, niti z določenim
moralnim kodeksom. Predvsem je prinašalo novo sporočilo, nov pomen realnosti v vsej
svoji razsežnosti. Pravilna razlaga evangeljskega sporočila je bila pogosto tema
nesporazumov in razpravljanj. Zato je morala krščanska skupnost v svoji zgodovini
večkrat premisliti in uradno razglasiti, katera razlaga je skladna s temeljnimi sporočili
evangelija in katera ni. Razlage, ki niso bile skladne z evangelijem, so imenovali
"herezije," skladne pa so bile razglašene za ortodoksne ali pravoverne.
Pod rimsko oblastjo so kristjani tri stoletja doživljali sistematična preganjanja, ki so
dosegla svoj višek pod Dioklecijanovo vladavino. Cesar Galerij je leta 311 v
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vzhodnorimski prestolnici Nikomediji izdal verski tolerančni edikt in z njim razglasil
strpnost do vseh religij v cesarstvu in s tem tudi do krščanske vere. V njem je rečeno:
»V imenu tega odpuščanja naj prosijo svojega Boga za naše zveličanje, za rešitev
Republike in za svoje mesto, da bi Republika še naprej lahko povsod ostajala enotna,
oni pa bi lahko mirno živeli v svojih domovih." 2
Leta 313 sta cesarja Konstantin in Licinij Maksimilijan potrdila Galerijev tolerančni
edikt in v Milanu sprejela Milanski edikt, ki je kristjanom končno zagotovil svobodo
veroizpovedi.
Kristjani so bili postopoma sprejeti, predvsem pa tolerirani. Cesar Konstantin I. 3 je bil
prvi rimski vladar, ki se je spreobrnil v krščansko vero zaradi osebnih in političnih
razlogov. Kristjanom je podaril svobodo in krščanstvu dal enakopravnost z drugimi
verami v cesarstvu. Uradni dokument, s katerim je bila kristjanom dana svoboda
veroizpovedi, je Milanski edikt. Temu pravnemu aktu je leta 325 sledil prvi vesoljni
cerkveni zbor v Niceji. Do leta 380 je krščanstvo postalo najbolj razširjena vera v
rimskem cesarstvu. Cesar Teodozij I. Veliki 4 je upravljal vzhodni del rimskega
cesarstva. Njegova politika je temeljila na sprejemanju germanskih narodov, ki naj bi
okrepili oslabljeno rimsko cesarstvo v vojaškem in političnem pogledu. Krščanstvo je
bilo z dekretom Teodozija I. (27.2.380) razglašeno za edino legitimno in obvezno
religijo v cesarstvu, saj je hkrati odrekel državno podporo tradicionalnim rimskim
kultom. Leto kasneje je cesar sklical drugi ekumenski koncil v Carigradu ali prvi
carigrajski koncil. Z njim je nicejska oblika krščanstva, ki uči nauk o Sveti Trojici,
postala uradna državna religija. Teodozij I. je goreče podpiral krščanstvo in preganjal
poganstvo ter heretične krščanske ločine. Po daljših državljanskih vojnah je pred smrtjo
znova razdelil državo, pri čemer je dal prednost vzhodnemu delu. Leta 395 je svojega
starejšega sina Arkadija postavil za vladarja na Vzhodu, mlajšega Honorija pa na
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Lactantius, De Mort. Pers. ch. 34, 35. Opera, ed. O. F. Fritzsche, II, str. 273.
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Kоnstаntin I, Flavius Valerius Aurelius Constantinus je bil rojen leta 272 v rimskem mestu Naissus,
današnjem Nišu, v provinci Zgornja Mesia (Moesia Superior), ki je obsegala območje današnje Srbije.
Umrl je leta 337 v Izmirju (današnja Turčija). Vzhodna cerkev ga ima za svetnika.
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Flavius Theodosius (347–395), rojen v Španiji, je bil razglašen za cesarja v Sirmiumu, današnji Sremski
Mitrovici v Srbiji.
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Zahodu. S to delitvijo je bila določena meja, ki je sčasoma postala ločnica med
vzhodnim in zahodnim rimskim cesarstvom.

Prva doktrinalna razhajanja znotraj enotne krščanske Cerkve so se pojavila v 5. stoletju
po razpravah, ki so se nanašale na Kristusovo božjo naravo. Koncil v Efezu je leta 431
obsodil carigrajskega patriarha Nestorija, ki je učil, da obstajata v Kristusu dve osebi,
božja in človeška. Cerkev v pokrajinah, ki so bile del takratnega Sasanidskega imperija
(sedanja Irak in Iran), se je po efeškem koncilu ločila od zahodnih Cerkva Rima in
Carigrada. Danes je znana kot Asirska vzhodna Cerkev in je bila zelo uspešna v svojem
misijonskem poslanstvu in se je do 7. stoletja razširila do Kitajske in Japonske.
Podobno je leta 451 kalcedonski cerkveni zbor obsodil monofizitizem, ki je zagovarjal
nauk o obstoju ene same Kristusove narave. Monofizitske Cerkve Armenije, Sirije,
Egipta, Etiopije in Indije, danes znane kot orientalne pravoslavne Cerkve, so se po tem
koncilu ločile od pravovernega krščanstva.
Vesoljne ali ekumenske koncile so sklicevali zato, da na njih razpravljajo o pomembnih
stvareh krščanske vere. Udeleženci koncila so bili pokrajinski in krajevni škofi ali
njihovi predstavniki. Najpomembnejši so bili iz Rima, Carigrada, Antiohije,
Aleksandrije in Jeruzalema. Prihajali so skupaj s svojimi doktrinalnimi svetovalci.
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Krščanska Cerkev je imela pred velikim razkolom leta 1054 sedem skupnih koncilov in
osmega, ki je predmet spora med Vzhodom in Zahodom.
Prvi ekumenski koncil (prvi nicejski) je leta 325 sklical Konstantin I. Zavrnil je
arijanizem, imenovan po duhovniku Ariju, ki je zanikal Kristusovo božanstvo. Beseda,
Božji Sin (Logos), ki ni večna in ni niti pravi Božji Sin, je po njegovem nauku neko
srednje bitje med Bogom in svetom in s tem podrejen Bogu Očetu. V Kristusu naj bi le
prevzela mesto človekove duše. S tem je Arij zanikal temeljni nauk Cerkve o enaki
naravi treh oseb Svete Trojice. Koncil je sprejel nicejsko veroizpoved (credo).
Drugi ekumenski koncil (prvi carigrajski) je potekal leta 381 v Carigradu. Sklical ga je
cesar Teodozij I. Na koncilu so razpravljali o arijanizmu, apolinarizmu, sabelijanizmu in
božanstvu Svetega Duha. Koncil je potrdil in sprejel nicejsko-carigrajsko veroizpoved,
ki se še vedno uporablja v vzhodnih in orientalnih pravoslavnih Cerkvah, pa tudi v
zahodnih Cerkvah (»mašna vera«). Vsaka nadaljnja sprememba obrazca vere je
prepovedana brez soglasja ekumenskega koncila.
Tretji ekumenski koncil je potekal v Efezu leta 431. Sklical ga je Teodozij II., vnuk
Teodozija I. Velikega, da bi se razrešilo vprašanje nestorijanizma 5 in pelagijanizma 6.
Nestorianizem je bil zavrnjen, Devica Marija je bila razglašena za Božjo mater (v
grščini Θεοτόκος, Theotokos). Tega in naslednjih koncilov v Asirski (nestorijanski) niso
priznali.
Četrti ekumenski koncil je potekal v Kalcedonu leta 451. Sklical ga je cesar Marcijan.
Na koncilu so obsodili Evtihov nauk o monofizitizmu, opisani in razmejeni sta bili dve
naravi v Jezusu Kristusu, človeška in Božja; sprejeta je bila kalcedonska veroizpoved.
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Nestorij (ok. 386-451) je pripadal antiohijski Cerkvi. Leta 428 je postal carigrajski patriarh. Prizadeval
si je racionalno razložiti in razumeti učlovečenje Logosa, druge osebe Svete Trojice, Jezusa Kristusa. Učil
je, da sta človeško in božje bistvo v Jezusu razdeljena, tako naj bi v njem obstajali dve osebi: človek Jezus
Kristus in božji Logos. Zato so Nestorij in njegovi privrženci menili, da ni možno trditi, da je Bog trpel
ali da je bil Bog križan. Prav tako niso sprejeli, da je Marija Božja mati (gr. Theotokos), predlagali pa so,
da se ji pripiše naziv »Kristusova mati« (grško Christotokos). Nauk, ki poudarja človeško razsežnost
Jezusa na račun božje, se imenuje nestorianizem.
Pelagijanizem se je pojavil v severni Afriki in učil, da izvirni greh ni vplival na človeško naravo, temveč
je Adamov greh dal človeštvu samo slab zgled. Človek bi lahko, v skladu s tem naukom, tudi sam, brez
božje pomoči, izbral dobro ali zlo. Temu učenju se je uprl sv. Avguštin in je bilo obsojeno na več
krajevnih sinodah.
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Tega in naslednjih koncilov ne priznavajo orientalne pravoslavne ali »monofizitske«
Cerkve.
Peti ekumenski koncil (drugi carigrajski koncil) je potekal v Carigradu leta 553.
Sklical ga je cesar Justinijan I. Na njem so potrdili odločitve in nauke, sprejete na
predhodnih koncilih. Kot herezije so bili obsojeni arijanstvo, nestorijanizem in
monofizitizem.
Šesti ekumenski koncil (tretji carigrajski) je zasedal v Carigradu v letih 680–681.
Sklical ga je cesar Konstantin IV. Obsodil je monoteletizem, ki je učil, da ima Jezus eno
voljo, toda dve naravi, človeško in Božjo. Potrdili so, da ima Kristus tako človeško kot
tudi Božjo naravo.
Sedmi ekumenski koncil (drugi nicejski koncil) je potekal je v Niceji leta 787. Sklicala
sta ga Konstantin VI. in cesarica Irena. Glavna tema koncila je bila obsodba
ikonoklazma in vnovična vzpostavitev češčenja ikon.
Osmi koncil, ki je potekal 869 ─ 870 v Carigradu, ni dosegel soglasja in ga pravoslavne
Cerkve ne priznavajo.
Med šestim in sedmim ekumenskim koncilom je cesar Justinijan II. leta 692 sklical še
en koncil, ki se je kasneje izkazal kot odločilen za razumevanje oziroma nerazumevanje
med vzhodno in zahodno Cerkvijo. Koncil, ki naj bi bil ekumenski, disciplinaren in za
vse obvezujoč. Imenuje se tudi Quinisextum ali »trulanska sinoda«. Izhajal je izključno
iz vzhodnih razmer. Nameraval je urediti kanonsko disciplino in je pod cesarjevim
vplivom ostro kritiziral zahodno prakso. Kot ekumenskega ga priznavajo samo vzhodne
pravoslavne Cerkve. Na koncilu so bile obsojene naslednje prakse: bogoslužje ob
delovnih dneh pred praznovanjem velike noči in v času posta ter ob sobotah med letom,
prepoved uporabe vzklika aleluja v postu in prikazovanje Kristusa kot jagnjeta. Toda
večja nesoglasja med Vzhodom in Zahodom so se pokazala predvsem pri vprašanju
celibata duhovnikov in diakonov. Koncil je potrdil pravico poročenih moških, da
postanejo duhovniki in celo priporočal izobčenje za vsakogar, ki bi poskusil ločiti
duhovnika od njegove žene ali za vsakogar, ki bi zapustil svojega zakonca. Papež Sergij
I. je nasprotoval koncilu in ni podpisal kanonov, kar je bil še eden od povodov za
kasnejši razkol.
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Nekaj stoletij za tem, ko je krščanstvo postalo uradna religija v rimskem cesarstvu, so se
na severnih mejah cesarstva pojavila nova "barbarska" plemena: na zahodu germanska,
na vzhodu pa slovanska. Ta plemena so v beg pognali napadi plenilskih narodov iz
Azije. Obdobje med 3. in 6. stoletjem je v zgodovini znano kot čas "preseljevanja
ljudstev". Rimska država se je branila pred invazijo, nova plemena so vztrajno prodirala
in napadala, številna mesta in kraji so bili izropani in opustošeni, prebivalstvo pobito in
odpeljano v suženjstvo. Zahodni del rimskega cesarstva je padel 4. septembra 476. Na
njegovih razvalinah so vzniknila številna germanska kraljestva. Tista slovanska
plemena, ki so bila prisiljena zapustiti ozemlje severno od Karpatov in so se čez Karpate
podala na jug, so postala južni Slovani. Postopoma so se približevali vzhodnemu
rimskemu cesarstvu in se naselili na njegovem ozemlju. Tu so našli svojo novo
domovino, tu so sprejeli krščanstvo in tu imajo še danes svoje države. Takrat je bila
krščanska Cerkev enotna, a so se že pojavljale razlike. Tu so se mešali vplivi Vzhoda in
Zahoda, Carigrada in Rima, grške in latinske kulture, ki sta trčili druga ob drugo prav na
Balkanskem polotoku in tako je tu nastala meja med pravoslavnim in rimskim vplivom
(Teodozijeva razmejitev iz leta 395). Tudi jezik ni bil enak: na vzhodu in jugu je bil v
uporabi grški, na zahodu in severu pa latinski jezik. V severozahodnih krajih rimskega
cesarstva so na novo naseljena ljudstva govorila germanske jezike. To razbitje v jedru
dvojezičnega cesarstva je povzročilo, da na Zahodu polagoma niso več enako
razumevali teoloških pojmov kot na Vzhodu in so jih različno razlagali. Tako je na
primer prišlo tudi do vpeljave dodatka Filioque v veroizpoved, o čemer sta kasneje
razpravljala Rim in Carigrad. Cerkvene oblasti so bile neenotne. Rimska država je bila v
4. stoletju razdeljena na štiri prefekture, dvanajst diecez in stodvajset provinc.
Sredi 9. st. je carigrajski patriarhat začel veliko misijonarsko delo med novo naseljenimi
plemeni in narodi. Patriarh Fotij je na prošnjo tedanjega moravskega kneza Rastislava
leta 863 poslal brata Cirila in Metoda (pravoslavje ju imenuje »ravnoapostolska«)
oznanjat krščanstvo na Moravsko (današnja Češka in Slovaška). Brata sta s seboj vzela
Sveto pismo, prevedeno v slovanski jezik in liturgične knjige, ki sta jih že začela
prevajati. Na področju bizantinskega cesarstva se je v liturgiji uporabljal samo grški
jezik, izven meja cesarstva pa sta brata Ciril in Metod za pridiganje in poučevanje
uporabljala narodni jezik. Njuna misijonarska praksa je bila drugačna od zahodne.
Rimska Cerkev je namreč v bogoslužju in pridiganju uporabljala izključno latinski
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jezik. Tak pristop je vzhodni Cerkvi olajšal širjenje krščanstva med slovanskimi
plemeni, ki so tako lažje sprejela evangelij. To je prispevalo h kasnejšemu oblikovanju
neodvisnih, "avtokefalnih" ali samostojnih Cerkva med Slovani. Poslanstvo svetih
bratov se ni učvrstilo na Moravskem, ker so tam že delovali nemški misijonarji, zato je
ta del ozemlja nazadnje pripadel zahodnemu krščanstvu. Njuno prizadevanje je bilo
uspešnejše pri tistih slovanskih plemenih, ki jih nista osebno obiskovala in jim pridigala.
Njuni prevodi in prevodi njunih učencev v slovanske jezike so bili sprejeti v kanon v
Srbiji, Bolgariji in Rusiji. Pod posrednim pritiskom bizantinske vojaške sile je bolgarski
kan Boris (852—889) leta 864 prestopil v krščanstvo in cerkveno tradicijo vezal na
Vzhod, čeprav se je večkrat skušal povezati z Rimom in s papežem. To je sprožilo vrsto
političnih sporov med Rimom in Carigradom, ki so se končali z zmago Carigrada in
vstopom bolgarske Cerkve med vzhodne krščanske Cerkve na carigrajskem koncilu leta
870. Bolgarski vladar Boris je prejel krst od bizantinskih misijonarjev, leta 885 pa je
sprejel z Moravske pregnane učence sv. Cirila in Metoda, ki so v tej deželi dobro utrdili
krščanstvo. Samostojnost bolgarske Cerkve so razglasili leta 917, hkrati ustanovljeni
patriarhat pa je Carigrad priznal leta 927. Mlada Cerkev se je hitro vpeljala v
misijonarsko delo in v letih 867 – 874 so bolgarski misijonarji pokristjanili narod, ki je
živel na območju današnje Srbije.
Za ohranitev slovanske pismenosti na Balkanskem polotoku je bila bolgarska država
nedvomno pomembna, omeniti pa moramo še območje današnjega hrvaškega Primorja,
zlasti dalmatinske otoke, kjer se je glagolica sv. Cirila ponekod ohranila do druge
svetovne vojne. Kljub prizadevanjem škofa Grgurja Ninskega na sinodah v Splitu (925
in 928) ob navzočnosti hrvaškega kralja Tomislava, da glagolico zatre, se je bogoslužje
v slovanskem jeziku razširilo med Srbi, konec desetega stoletja pa tudi med Rusi
(njihov knez Vladimir se je uradno krstil leta 988 v Hersonu).
Misijonsko poslanstvo solunskih bratov je na eni strani doživelo neuspeh, ker ni uspelo
ustvariti čvrste nacionalne Cerkve v Velikomoravski, ki bi krščanstvo širila med Slovani
v njim razumljivem jeziku. Na drugi strani pa je odigralo ključno vlogo v začetku
obsežnejšega širjenja krščanstva med slovanskimi narodi, ker so v tem času nastale
cerkvene knjige v slovanskem jeziku, pa tudi izobraženi učenci, ki so bili sposobni
nadaljevati delo Cirila in Metoda.
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To obdobje je znano tudi po velikih notranjih težavah, ki so pretresale Bizanc. Na
cerkvenem področju je krizo predstavljal izbruh ikonoklastične herezije, politično pa se
je oslabljeni Bizanc, ki ni bil sposoben braniti svojih ozemelj, soočal s porajanjem prvih
samostojnih držav južnih Slovanov.
Po padcu Carigrada v roke križarjev leta 1204 in nastanku Latinskega cesarstva je med
prvimi položaj izkoristila Bolgarija. Trnovo, dotlej le nadškofija, ki ji je pravico
avtokefalnosti priznal še Carigrad, je bila leta 1235 povišana v patriarhat. Prvotnim trem
patriarhatom, oziroma petim (Rim, Aleksandrija, Antiohija, Jeruzalem, Carigrad), ki so
nastali v prvih stoletjih svobodnega krščanstva, se je tako pridružila še bolgarska
Cerkev, ki je za kratek čas, od leta 1204 do 1233 zaživela v zedinjenju z rimsko
Cerkvijo. Čeprav je Mihael VIII. Paleolog leta 1261 znova osvojil Carigrad, je
bolgarska Cerkev vse do turške zasedbe (1393) ohranila svoj patriarhat. Avtokefalnost
je obnovila po osvoboditvi izpod turškega cesarstva in s pomočjo Rusije. Poleg
Bolgarije je bila leta 1346 tudi Srbska Cerkev povišana v patriarhat in njen nadškof
Danilo III. v patriarha. Danilo III. je kronal Štefana Uroša IV., znanega kot Dušana
Silnega, za carja Srbov in Grkov. Ta patriarhat je znan kot Pećki, imenovan po kraju,
kjer je bil njegov sedež do leta 1463. Znova je zaživel v letih od 1557 do 1766, ko je bil
pod grškim vplivom ukinjen, njegovo celotno imetje in vernike pa je prevzel carigrajski
patriarhat. Po veliki selitvi s Kosova so Srbi naselili južne dele habsburške monarhije,
kjer jim je leta 1692 avstroogrska oblast s tolerančnim patentom dovolila ustanoviti
metropolijo v Sremskih Karlovcih.
Črta, ki je označevala mejo med vzhodnim in zahodnim rimskim cesarstvom, je
balkanske narode izpostavila vplivu različnih narodov, kultur, zgodovinskih, političnih
in verskih razmer. Prvotnemu latinskemu in bizantinskemu vplivu se je pridružil še
germanski vpliv in pogosto so prebivalci prevzemali tuje šege in navade (Ćorović
2002,110). Stiki so potekali po različnih poteh. Po velikem razkolu Cerkve leta 1054 se
je razmejitev med Vzhodom in Zahodom še jasneje izražala. Tako je Hrvaška kraljevina
Dimitrija Zvonimirja leta 1076, v času papeža Gregorja VII. (1073–1085), priznala
papeža kot vazalnega gospoda in sprejela vazalni status. Istočasno se je srbski knez
Mihajlo (1050–1082) s papežem Aleksandrom II. pogajal glede sprejema kraljevske
krone. Sad teh pogajanj je ustanovitev barske nadškofije leta 1067 z enajstimi
področnimi škofijami. Krono je Mihajlo dobil iz Rima šele leta 1077. V času njegovega
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sina in naslednika Bodina (1081–1101) pa je papež Klemen III. leta 1089 potrdil
samostojnost dukljansko-barske nadškofije.
Slovanske Cerkve na Balkanu so od svojega nastanka v bogoslužju uporabljale svoj
narodni jezik. Vanj so bile iz grščine prevedene mnoge bogoslužne knjige, deli Svetega
pisma in številna druga dela. V narodnem jeziku so prav tako nastajala krščanska
literarna dela. Sprejem krščanstva je za Slovane na Balkanu pomenil tudi začetek
njihove pismenosti.

1.1 Veliki razkol leta 1054
Dogodek, ki je zaznamoval celotno zgodovino krščanske Evrope za naslednjih devet
stoletij, je bil neizbežen in se je nakazoval že mnogo prej. Ta usodni in za edinost
Cerkve pogubni dogodek izvira iz ureditve poznega rimskega cesarstva in njegove
ideologije. Od prvega stoletju pred Kristusom sta v rimskem imperiju prevladovala dva
jezika: grški (koiné, v katerem je nastal tudi prevod Nove zaveze) in latinski, čeprav so
uradno uporabljali tudi jezike drugih narodov. Dvojezičnost bi morala biti prednost in
ne pomanjkljivost imperija. Toda zgodilo se je tisto, kar pojasnjuje Yves Congar z
besedo estrangement, odtujitev med dvema kriloma iste Cerkve (Congar 2015,35-47).
Yves Congar v svoji knjigi pri opredeljevanju omenjenega pojma navaja razloge, ki so
privedli do spora med dvema vejama Cerkve (Congar 2015,35-47). Na eni strani
poudari politične in jezikovne razlike, na drugi pa razlike v razumevanju Cerkve. Od
samega začetka obstoja je bila v krščanstvu navzoča želja po enotnosti, ki jo je zgodnja
Cerkev dosegala v razpravah na koncilskih zborovanjih. Še zlasti na koncilu v Niceji,
ko so opredelili temelje cerkvene organizacije kot tudi same vere. Videti je bilo, da je
bila enotnost končno dosežena, ne glede na borbe proti arijanskim heretikom. Toda
država, ki je sprejela obstoj krščanstva in mu dala svobodo veroizpovedi, ni bila enotna.
Zaradi svoje razsežnosti je bilo cesarstvo razdeljeno na vzhodni in zahodni del. To
seveda ne bi imelo vpliva na Cerkev, vsaj ne neposrednega, če te delitve ne bi
spremljala Konstantinova odločitev, da na Bosporju zgradil novo prestolnico Carigrad,
ki je bila po njegovi odločitvi enakovredna stari. Kmalu naj bi imela svojega škofa, ki bi
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pozneje dobil naziv patriarha. A tudi to še ni mogel biti razlog prihodnjega razkola, če
se zahodni del cesarstva ne bi znašel pred vdorom barbarov. Padec zahodnega dela
rimskega cesarstva in mesta Rima je povzročil, da so se prebivalci, tako navadni
plebejci kot tudi cerkveni in državni dostojanstveniki, počutili poklicane, da ohranijo
rimske ideje, ki jih je podpiralo krščanstvo. Mesto Rim, v katerem je sveti Peter pretrpel
mučeniško smrt, prestolnica cesarstva, je postalo osamljeni otok v morju barbarov, ki so
sprejemali krščanstvo, nekateri izmed njih pa so že bili kristjani. Cesarjev na Zahodu ni
bilo več in Cerkev je postala edini varuh kulture in omike. Hkrati s tem procesom je
Carigrad videl v Vzhodu edinega naslednika Rima, ker je zagovarjal idejo o enem
cesarstvu, enem cesarju in eni Cerkvi. Žal so predvsem poglavarji vzhodnega dela
Cerkve menili, da jim gre večja čast, kot jo je imel rimski papež. Ker na Zahodu ni bilo
več rimskega cesarstva, naj bi prenehala tudi potreba po papeževem primatu glede
oblasti. Nasprotno temu na Zahodu niso nikoli sprejeli ideje, da mora biti država
izenačena s Cerkvijo, saj Cerkev kot katoliška, univerzalna in vesoljna ni omejena s
prehodnim, zgodovinskim pojmom, kot je država.
Drugi politični razlog, ki je tlakoval pot razkolu iz leta 1054, je bil pojav islama. Ko se
je pojavil v sedmem stoletju na Arabskem polotoku, je zelo hitro pridobival na moči in
ogrožal ozemeljsko celovitost Bizanca kakor tudi držav na Zahodu. Poleg tega so tekle
zelo intenzivne razprave o politični upravičenosti obstoja središča krščanstva v morju
barbarov. Položaj je še poslabševalo dejstvo, da je bil na Vzhodu vedno manj v uporabi
latinski jezik, na Zahodu pa je bilo vedno manj ljudi, ki bi govorili grško, še več, tega
jezika niso več razumeli. Nadaljnji politični dejavnik, ki je prispeval k razkolu, je bilo
kronanje Karla Velikega za cesarja Zahoda na božič leta 800. Karla je kronal papež
Leon III. Ta korak, ki ga je naredil papež v moči svoje duhovne oblasti, je
pravnoformalno priznaval Karla Velikega za edinega pravega cesarja, cesarsko
prestolnico pa ponovno prenesel na Zahod. Dejanje je izzvalo proteste v Bizancu, ki si
je kot naslednik rimskega cesarstva lastil pravico do cesarskega naziva. Hkrati je bil v
Bizancu na prelomu stoletja cesarski sedež izpraznjen oziroma je na njem sedela
cesarica Irena, mati pokojnega cesarja Konstantina VI., ki je bila zagovornica češčenja
ikon. Ikonoklazem, spor o češčenju svetih podob, ki se je znova pojavil, čeprav je cesar
Leon III. leta 730 prepovedal češčenje ikon, je slabil politično moč vzhodnih cesarjev.
Cesar Nikifor Fokas, ki je nasledil cesarico Ireno, je začel vojno s Franki in leta 812, po
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miru v Aachenu priznal pravico frankovskim vladarjem do cesarskega naziva. Skrbno
vzpostavljen red je bil s tem porušen. V očeh Vzhoda je to pomenilo izdajo rimske
ideje. Tudi sam način kronanja je bil v očeh Vzhoda škandalozen. Patriarh se pri
kronanju ni nikoli priklonil pred cesarjem, 7 papež pa je to storil pred Karlom
(Ostrogorski 2005, 72-73). V času, ko si je Vzhod nekoliko opomogel od posledic vojn
z Arabci in prve zmede ikonoklastične herezije ter ustvaril ozemeljsko manjše, politično
pa močnejše in enotnejše cesarstvo, se je na Zahodu pod Karlom Velikim konsolidiral
državni pravni red. V 9. in 10. stoletju se je rivalstvo med Rimom in Carigradom
nadaljevalo, ker so papeži še naprej uveljavljali svojo pravico soditi drugim patriarhom,
patriarhi pa se še vedno s tem niso strinjali. Nekatere od razprav, ki so sledile, so zelo
znane in ključnega pomena za zgodovino odnosov med rimskimi papeži in carigrajskimi
patriarhi. Kriza tetragamije v 10. stoletju, to je kriza četrtega zakona bizantinskega
cesarja Leona VI., ki ga je patriarh izobčil, papež pa odobril, je dvignila veliko prahu.
Papeži so še naprej nasprotovali temu, da carigrajski patriarh uporablja naziv
ekumenski, ker ima edino papež ima ekumensko (vesoljno, vsecerkveno) avtoriteto. Do
razhajanj je prihajalo v številnih delih in razpravah v času kriz, med katerimi je treba
omeniti četrti ekumenski koncil (451). Na petnajstem zasedanju (kanon 28) je koncil
priznal patriarhu Carigrada, "drugega Rima", enaka pooblastila kot jih ima rimski
papež. Na zadnjem zasedanju so papeški odposlanci protestirali proti vzhodnim škofom.
Papež ni podpisal tega kanona, tako da je rivalstvo med "dvema Rimoma" postalo javno
in uradno.
Dva "načina" cerkvene uprave, monarhistični na Zahodu in kolegialna zbornost na
Vzhodu, sta se začela postopoma oblikovati v različne sisteme in od takrat si stojita
nasproti. 8 V obdobju, ko je patriarh Fotij I., avtor prvega seznama ukrepov proti rimski
Cerkvi, izobčil papeža Nikolaja I., ob tihi podpori tedanjega cesarja Mihaela, je to
naredil ne toliko iz verskega nagiba, temveč zaradi političnega spora glede jurisdikcije
nad Bolgari in njihovo Cerkvijo. Ta prvi spor je bil odpravljen potem, ko je Fotija
odstavil novi cesar Vasilij I., vendar je pustil posledice, ki so vrhunec dosegle leta 1054.
Nadaljnji razvoj odnosov med Vzhodom in Zahodom so sooblikovali politični vplivi na
Čeprav cesar imenuje patriarha, le-ta predstavlja drugi del oblasti, namreč duhovno.
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Églises, 106–116.
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notranje cerkvene odnose, naraščale pa so tudi teološke in jezikovne težave. 9 Čeprav je
bila Cerkev enotna navzven, kristjani niso več obstajali kot enovita skupnost, temveč so
bili razdeljeni na tiste, ki uporabljajo latinski obred in druge, ki uporabljajo grškega.
Vsak izmed njih se je držal svojega rituala, molil v svojem jeziku, predvsem pa
priznaval avtoriteto svojega cerkvenega poglavarja. Čeprav je bila vsaj teoretično v tem
obdobju papeževa avtoriteta nesporna, so se tudi z Vzhoda obrnili nanj po pomoč glede
verskih vprašanj, vendar ne kot na avtoriteto, katere presoja bo končna in obvezujoča.
Ko je bila na Vzhodu vse manj v rabi latinščina, čeprav je bila eden od treh uradnih
jezikov liturgije (ob hebrejskem in grškem), se je nerazumevanje med Vzhodom in
Zahodom še poglobilo. Pomanjkanje komunikacije je poglabljalo nerazumevanje,
proces medsebojnega odtujevanja pa je že precej napredoval. Kmalu so začeli na
Vzhodu na latinski jezik gledati kot na jezik barbarov, medtem ko so na Zahodu na
grški jezik gledali kot jezik tistih, ki jim ni mogoče zaupati.
Politični boj za premoč, pomanjkanje razumevanja in predvsem komunikacije so
postopoma privedli do različnega dojemanja Cerkve. Medtem ko so na Zahodu Cerkev
videli kot naddržavno, nadnacionalno, je na Vzhodu niso mogli ločiti od pojma države,
pri čemer je mišljen predvsem Bizanc. S tem, da je Vzhod zmanjševal vlogo papeža,
organizacijo Cerkve vezal na obstoj države, vztrajal na zbornosti in ne na primatu, se je
počasi oddaljeval od skupnih korenin. Razlike so bile najbolj očitne v liturgični praksi,
poudarjanju rituala in njegovi ohranitvi ter nujnosti, da mora biti vsaka novost sprejeta s
konsenzom na koncilu. S tem je Vzhod od sebe oddaljeval Zahod in nastajala sta dva,
nasprotna si vidika krščanstva. Nerazumevanje pretanjenosti pomena določenih besed,
izrazov in njihove uporabe v liturgične namene je pripeljalo do končnega, tretjega
dejavnika za razkol, do teoloških razhajanj, ki so še danes ovira v odnosih med
Vzhodom in Zahodom.
S pozornim opazovanjem je mogoče ugotoviti, da je jezikovno politična komponenta
odtujitve povezana tudi z razdelitvijo škofijske pristojnosti Rima in Carigrada. Meja
med njima je približno sledila rekama Drini in Donavi (hrvaški in srbski kraji),
madžarsko-romunski meji (takratni Ogrska in Vlaška) in reki Visli do Baltika (meja
Npr. dodatek Filioque v simbol vere in vztrajanje pri dogmi, ki je bila v očeh Vzhoda v nasprotju z
naukom nicejsko-carigrajskega koncila.
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Poljske proti Belorusiji). Baltske države Estonija, Litva, Prusija in Pomorjanska pa so
bile v "sivi coni", ker so tam prevladovale še poganske skupnosti.
Opozoriti je treba, da danes bolje razumemo dejstvo, da leto 1054 predstavlja samo eno
od epizod v procesu "oddaljevanja" med Zahodom in Vzhodom. Začetka in poteka tega
procesa niso določali toliko teološki ali cerkveni, temveč predvsem politični in kulturni
razlogi in dogodki. V nasprotnem primeru bi si težko predstavljali, da je bilo do
velikega razkola v zgodovini Cerkve devet papežev z vzhodnega dela rimskega
cesarstva. To so bili: Janez IV. iz Zadra, Teodor iz Jeruzalema, Martin I. iz Umbrije,
Agaton iz Palerma, Konon iz Trakije, Sergij I., Sirec, rojen v Palermu; Janez VI. iz
Efeza, Janez VII. iz Grčije in Zaharija, ki je bil zadnji Grk na papeškem prestolu.
Neposredni uvod v dogodek, ki je predstavljal dokončni preobrat med Vzhodom in
Zahodom in je v svetovno zgodovino zapisan kot veliki razkol, je bilo preveč zavzeto
tolmačenje Fotijevih očitkov, povezanih z evharistijo rimske Cerkve. Fotijeve očitke je
patriarh Mihael Kerularij izkoristil, da je zaprl cerkve latinskega obreda v Carigradu. 10
Cesar Konstantin Monomah (1042–1054) je v želji, da zgladi spor, poklical papeške
odposlance, ki pa jih patriarh ni želel sprejeti. Vodja papeževe delegacije, kardinal
Humbert de Silva Candida, ki naj bi v papeževem imenu razpravljal z Leonom,
ohridskim nadškofom, je prav tako pripravil seznam očitkov ter na oltar cerkve Svete
Sofije položil papeževo bulo o izobčenju patriarha Kerularija iz Cerkve. Patriarh je
odgovoril z obsodbo kardinala Humberta, ki ga je nato sinoda carigrajske Cerkve,
sklicna na njegovo zahtevo, še izobčila. Obojestransko izobčenje (anatema) nista
predstavljala končnega razkola, kar dokazuje skupna izjava papeža Pavla VI. in
patriarha Atenagora, s katero sta preklicala medsebojno izobčenje. V njej sta poudarila,
da je bila izključitev namenjena posameznim osebam in ne Cerkvam (Kolarić 2005,
274). Sklepamo lahko, da leta 1054 kljub medsebojni izključitvi in izraženemu
nezaupanju, ni prišlo do zanikanja cerkvenosti (eklezialnosti), torej pravice do naziva
Cerkev. Toda dogodki, ki so sledili, so razkol poglobili, obe Cerkvi pa sta 19. stoletje
dočakali z nepriznavanjem cerkvenosti druga drugi.
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1.2 Razmere na Balkanu
Razlike v organizaciji in navadah, ki so naraščale pred letom 1054 in po njem, so
postopno prerasle v verske razlike. Razdor, ki se je pripravljal stoletja in bil zapečaten z
izobčenjem leta 1054, se je poglabljal z medsebojnimi napačnimi potezami na obeh
straneh. Tu mislimo predvsem na nezaupanje, ki je nastalo v obdobju križarskih vojn, še
zlasti po nesrečni četrti križarski vojni in padcu Carigrada. V začetku 13. stoletja so
križarji osvojili in izropali Bizanc in preganjali grške kristjane. V tem nemirnem času je
Sava Rastko Nemanjić zahteval avtokefalnost Srbske Cerkve, ki mu jo je dal izgnani
patriarh v maloazijskem mestu Niceji. Sava se je na papeža obrnil kot na poglavarja
"velike rimske Cerkve," brata Štefana, ki je od papeža prejel kraljevsko krono, pa je leta
1221ponovno kronal po vzhodnem obredu v Žiči. 11 Tako je nastala "narodna Srbska
Cerkev” in Srbi se odtlej razumevajo kot Kristusov narod. Odnosi z zahodnimi
državami so se krepili, kar dokazuje tudi zakon Štefana Uroša I. z Jeleno, ki je bila pri
ljudeh znana kot Jelena Anžujska in je do konca življenja ostala zvesta Cerkvi svojih
staršev (katoliški). Njen vnuk Štefan Uroš III. Nemanjić, ki je ime Dečanski dobil po
samostanu Visoki Dečani, je za glavnega arhitekta svoje cerkve, v kateri je tudi
pokopan, izbral frančiškana Fra Vita Kotoranina iz Kotorja. Sin Štefana III., kasnejši
kralj in car Štefan Uroš IV. Dušan, je poslal pismo papežu, v katerem je izkazal
pripravljenost priznati papežev primat, če ga papež imenuje za poveljnika krščanstva v
boju proti Turkom. Pri tem se ni oziral na to, da je bil v času njegove vladavine sprejet
zakonik, ki je zelo omejeval delovanje Katoliške Cerkve na ozemlju njegovega
cesarstva. Nadaljnje stopnjevanje križarskih pohodov je skušal preprečiti tudi
bizantinski cesar Mihael Paleolog, zato je v Lyonu pred koncem 13. stoletja sklenil
zedinjenje (unijo) z Rimom in s tem priznal papeško oblast. Unija se ni obdržala zaradi
ostrega nasprotovanja duhovščine in ljudstva. Politične razmere so znova spodbudile
sklenitev unije (1439 v Firencah) neposredno pred padcem Carigrada. Sklenil jo je cesar
Janez VII. Paleolog s papežem Evgenom IV., vendar je prav tako propadla, ker jo je
metropolit Marko iz Efeza razumel kot izdajo vere in je nahujskal ljudstvo k uporu.
Marko je trpel preganjanje in aretacije s strani cesarja, da bi obranil resnico. Anatemo
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Štefan Nemanjić, v srbskem zgodovinopisju znan kot Štefan, je bil kronan 1217 v Žiči. Kronanje so
1221 ponovili, ko je nadškof Sava pridobil Srbski Cerkvi avtokefalnost.
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na zedinjenje z Rimom je podpisal Markov učenec, carigrajski patriarh Genadij
Skolarij. Istočasno je srbski despot Đurađ Branković odklonil, da bi poslal cerkveno
delegacijo na pogajanja s papežem Evgenom: "Moje ljudstvo me ima za nesrečnega,
vendar modrega človeka. Če bi na stara leta spremenil vero, bi me imeli za nesrečnega
norca.". 12
Zgodovina Cerkve govori o tem, da se je bogoslužje ukvarjalo predvsem z bivanjskimi
vprašanji, teologija pa je poskušala izraziti izkušnjo Cerkve, čeprav sta bila osebnost
Jezusa Kristusa in njegov odnos z Očetom Stvarnikom ključni temi v časih, ko je bilo
treba sprejemati pomembne odločitve za obstoj. Še zlasti je bil ta odnos v ospredju na
vsakem zasedanju koncila. Zgodovina ljudstva se je tesno prepletala z zgodovino
teološke misli in filozofskih tokov določenih obdobij, na katere je Cerkev poskušala
odgovoriti. Kljub temu, da so bile krščanske teme in vprašanje trojstva Boga v ospredju
cerkvenega razmisleka, je bil močan tudi vpliv političnih in osebnih koristoljubnih
pričakovanj vodečih cerkvenih struktur in dostojanstvenikov.
Za področje jugovzhodne Evrope (Balkana) so bile posledice razkola usodne, še zlasti
po padcu pod turški imperij. Verniki vzhodne Cerkve so bili prvi na udaru turških
vdorov, ki so svoj vrhunec dosegli v 14. stoletju in so trajali vse do 17. stoletja, ko je
začelo turško cesarstvo propadati. Toda škoda je bila nepopravljiva. Številni kristjani se
niso sprijaznili z dejstvom, da je Cerkev razdeljena. Močna je bila nostalgija po
edinosti. Iskali so tudi versko resnico. Obstajali so tudi politični razlogi za zedinjenje
vzhodne in zahodne Cerkve. Eden takih je bila prav nevarnost pred Turki. Bizantinski
cesarji so upali na pomoč Zahoda pri obrambi krščanskih krajev in kar nekaj pobud je
bilo uresničenih v sledečih unijah: 13 lyonska unija iz leta 1274 med bizantinsko in
rimsko Cerkvijo; firenška (florentinska) unija iz leta 1439 z bizantinsko in drugimi
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Nanaša se na apokrifni odgovor Đurđa Brankovića svetemu Janezu Kapistranu na njegovo vprašanje,
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Unije so sporazumi vzhodnih Cerkva ali njihovih delov z rimsko Cerkvijo. Vse unije so nastajale po
načelu, da so vzhodni kristjani sprejeli teološki nauk rimske Cerkve – verske resnice katoliške Cerkve –,
rimska Cerkev pa jim je zagotavljala pravico do lastnega obreda, najpogosteje bizantinskega ali kakšnega
drugega, pravico do lastne tradicije, cerkvene discipline in vseh drugih lastnih atributov. Odtod izvira
naziv –grkokatoličani, ki ga je Avstro-Ogrska vpeljala za kristjane vzhodnega obreda, ki so se zedinili z
rimsko Cerkvijo: imajo grški (bizantinski) obred in katoliško vero. Ta naziv ni povsem pravilen, a je
sprejet, čeprav so bile ponujene tudi druge različice: katoličani vzhodnega (bizantinskega) obreda ali
združeni pravoslavni in podobno, a se niso ukoreninili. Ostali so grkokatoličani.
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pravoslavnimi Cerkvami; brest-litovska unija iz leta 1595/96, ki jo je sprejela Kijevska
metropolija v Ukrajini in Belorusiji 14; marčanska unija iz leta 1611 s Srbi na Hrvaškem;
užgorodska unija iz leta 1646/48; erdeljska unija iz leta 1698 v Alba Juliji (Romunija);
makedonska ali kukuška unija iz leta 1859.
Po padcu večine slovanskega ozemlja pod turško cesarstvo so bili zadnji svobodni dnevi
šteti poslednjemu braniku vzhodnega krščanstva, Carigradu, ki je padel 29. maja 1453.
Turška oblast je bila sprva nevtralna do krščanstva, a se je tudi to kmalu spremenilo.
Vzhodno krščanstvo je ostalo brez središča. Skoraj istočasno, ko so se znebili tatarske
uprave, so veliki moskovski knezi razširili svojo oblast na ostale kneževine in tako
oblikovali jedro obnovljene Ruske države. Konec 15. in v začetku 16. stoletja je Ruska
Cerkev začela zahtevati pravico do nasledstva Carigrada (ali drugega Rima).
Moskovska nadškofija je postala patriarhat, veliki knez Moskovske kneževine pa začel
uporabljati naziv car, ki je slovanizirana oblika grškega izraza basileus (cesar) in
latinskega imperator. Po kronanju Ivana IV. za carja celotne Rusije se je začela v
nekaterih krogih ruske Cerkve pojavljati misel o Moskvi kot tretjem Rimu. Pravoslavni
Vzhod je tako dobil novo središče, najprej politično, pozneje pa tudi duhovno. Večina
pravoslavnih Slovanov z Balkana je v Moskvi videla učitelja, osvoboditelja, predvsem
pa duhovnega vodjo. Takšno stanje je trajalo vse do začetka 19. stoletja in narodnega
prebujenja Slovanov na Balkanu ter začetka boja za osvoboditev izpod Turkov.
Po začetku francoske revolucije leta 1789 in razmahu Napoleonovih vojn je 19. stoletje
vedno bolj postajalo čas vojn in osvoboditev. Med prvimi na Balkanu so se v vstaji
dvignili Srbi, ki so po dolgotrajnem boju uresničili svojo neodvisnost. Navdihnjeni s
svojo zgodovino so Srbi sebe videli kot Piemont osvoboditve ostalih slovanskih
narodov na Balkanu. Pričakovanja, da bodo sledili ruskemu vplivu in da bodo v Sankt
Peterburgu videli novi Carigrad, se niso zgodila. Kljub velikemu ruskemu vplivu je bila
Srbska Cerkev od osvoboditve dalje zelo nacionalna in zelo neodvisna. Čeprav je bila v
srednjem veku povsem avtokefalna in je imela tudi patriarhat, ki je obstajal od leta 1346
do turške zasedbe, in je bila nato kratkotrajno obnovljena v 16. stoletju, se je morala po
ukinitvi patriarhata v Peći za svojo neodvisnost boriti na dveh frontah. Eno je bojevala
proti Turkom, drugo proti grškemu vplivu.
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To je danes največja grškokatoliška skupnost s približno desetimi milijoni vernikov.
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Celo 17. stoletje je bilo zaznamovano s prizadevanji, da se vsa pravoslavna središča
tesneje povežejo z zahodno Cerkvijo in rimskim škofom. V Rim so pošiljali odposlance,
ki so razpravljali o možnostih zedinjenja, srbski cerkveni voditelji pa so papeža
imenovali "glava Cerkve" in "učitelj nad učitelji". Trije srbski patriarhi iz Peći, Jovan
Kantual (1592–1614), Pajsije (1614–1648) in Gavrilo Rajić (1648–1659) so ohranjali
pristne stike z Rimom. Njihova pisma, namenjena papežema Klemenu VIII. (1592–
1605) in Inocencu X. (1644–1655), izkazujejo trpljenje pravoslavnih vernikov pod
političnimi pritiski turške oblasti in izražajo željo po narodni osvoboditvi ter združitvi s
Katoliško Cerkvijo. Eden najvplivnejših duhovnikov tistega časa, metropolit Budimlja
Pajsije, je dal življenje za krščanstvo in unijo, saj so ga Turki na poti v Rim prijeli in
umorili na krut način (odrli so mu kožo).15 Poleg tega je gibanje za cerkveno enotnost v
samostanu Mileševo, v enem najpomembnejših religioznih, kulturnih in političnih
središč Srbov v času papeža Klemena X. (1676) še en dokaz več, da poskusi združitve
niso bili zgolj posamični in izredni dogodki.
Po teh poskusih sodelovanja z Rimom so oblasti v turškem imperiju uvedle zakon, po
katerim bi bil vsak, ki bi poskušal sodelovati z Rimom in Katoliško Cerkvijo, obsojen
na mučenje in smrt. Obdobje konec 17. stoletja zaznamuje tudi vloga "svete lige” ali
zveze, ki so jo na pobudo papeža Inocenca XI. sklenile najbolj ogrožene krščanske
evropske države: Sveto rimsko cesarstvo, katerega temelj je tvorila habsburška
monarhija, poljsko kraljestvo (Litovska unija), mljetska republika in Rusija, ki se je
zvezi pridružila leta 1686. Cilj te zveze je bila osvoboditev krščanskih evropskih
ozemelj izpod turškega cesarstva. Vojna, ki je vihrala vse do konca 17. stoletja in se je
končala z mirovnim sporazumom v Sremskih Karlovcih leta 1699, se imenuje velika
turška vojna (Andrić 1990,201). Ta vojna je povzročila veliko selitev Srbov v letu 1690
pod vodstvom patriarha Arsenija III. Čarnojevića. Narod in cerkveni dostojanstveniki so
istega leta od cesarja Leopolda I. zahtevali cerkveno in šolsko avtonomijo, ki jim jo je
cesar tudi podelil in jo pogojeval z zavezo, da služijo kot vojaki v njegovi deželi in

Patriarh Jovan je imel še posebej težak položaj v tistem času, ker je bil na čelu Srbske Cerkve v času
tako imenovane Druge vojne (1593–1606), ki je potekala med osmanskim cesarstvom in Avstrijo in v
kateri so Srbi dejavno sodelovali. Zdi se, da je bil v času patriarha Jovana II. možen večji umik Turkov in
osvoboditev Srbov izpod turške dominacije. Preko svojega odposlanca meniha Damjana Ljubibratića je
patriarh stopil v stik z zahodnimi dvori (bival je v Neaplju, Firencah in Španiji) ter s papežem Klemenom
VIII. Okoliščine smrti patriarha Jovana so neznane, medtem ko nekateri zapisi govorijo o tem, da so ga
živega odrli, drugi zapisi navajajo, da so ga Osmani ujeli in ga obesili v Carigradu.
15
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branijo mejo pred turškimi vpadi. Njegov sin in naslednik Jožef I. je to pogodbo potrdil,
z njo pa dovolil, da se doslej katoliška dežela postopoma spreminja v deželo, na ozemlju
katere je dovoljena tudi veroizpoved drugih krščanskih skupnosti. Njegovi nasledniki,
med njimi Marija Terezija, so ta dokument potrdili (Ćorović 2002,150). Njen sin Jožef
II. je leta 1871 izdal tolerančni edikt, s katerim se je cerkvena avtonomija, dodeljena
pravoslavnim vernikom na ozemlju cesarstva, razširila tudi na protestantske Cerkve in
na judovsko skupnost. 16
Zahvaljujoč ruskemu pritisku in vnovični uporabi cerkvenoslovanskega jezika konec 18.
in v začetku 19. stoletja je Srbska Cerkev ohranila svojo neodvisnost, ki jo je carigrajski
patriarhat znova priznal leta 1832. 17 V osnovi je Srbska Cerkev prevzela ruski model
organizacije, tako da je poleg arhiepiskopa obstajala tudi sinoda. Prav tako so prevzeli
tudi ruski model, na podlagi katerega so vsi pravoslavni verniki na območjih
južnoslovanskih narodov dejansko pod jurisdikcijo Srbske Cerkve. Po osvoboditvi
izpod Turkov in prevzemu samooklicane vloge "Piemonta" južnih Slovanov so cerkveni
krogi bolj ali manj očitno podpirali novorojeni srbski nacionalizem. Ta podpora se je
pokazala kot usodna za odnose na Balkanu, še zlasti med Slovani.
Ostali slovanski narodi na tem ozemlju so bili prav tako kot Srbi pod vplivom
razsvetljenjstva in narodnega prebujanja. Zgled Srbije, ki je bila svobodna in neodvisna,
je deloval kot magnet. Toda obstajal je tudi strah pred podreditvijo Srbiji. To bojazen je
zelo dobro izkoriščal habsburški dvor. V trenutkih, ko bi si tudi Hrvati morali izboriti
svojo svobodo in nacionalno državo, so Habsburžani vešče izkoriščali Srbe za zatiranje
hrvaških uporov, s čimer so podpihovali nezaupanje med dvema sosednjima narodoma.
Še večje nezaupanje je nastalo zaradi nenehne borbe za politično in versko dominacijo
Srbske pravoslavne Cerkve v razmerju do Katoliške Cerkve, ki je imela močno oporišče
v hrvaškem in slovenskem narodu. Strah pred unijo, izgubo vernikov, samostojnostjo,
predvsem pa zakoreninjena ideja o posebnosti in izbranosti je povzročila, da so se napeti
odnosi med dvema Cerkvama prenesli tudi na odnose med dvema narodoma, ki sta
živela drug poleg drugega ─ ker so propadli poskusi, da bi narodi živeli drug z drugim,

Tolerančni edikt ali patent je uradno stopil v veljavo leta 1861, ko je postal temelj nove verske politike
habsburške monarhije.
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Oksfordska Istorija Hrišćanstva, zv. II, Clio, Beograd 2005, 250.
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oziroma, da bi živeli skupaj na skupnem prostoru v skupni državi. Ko je bilo treba
definirati narod, so Hrvati po francoskem zgledu izpostavili jezik kot nacionalni
združevalni dejavnik, Srbi pa so poleg jezikovnega vidika poudarjali vero kot glavni
dejavnik nacionalne kohezije. V tej opredelitvi je bil tudi vzrok nesrečnih dogodkov, do
katerih je prišlo v 20. stoletju. Za nastajanje novih nacionalnih držav in doseganje
njihove neodvisnosti so zlorabljali celo vero, po drugi strani pa so bile verske razlike
pogosto označene kot razlog za vojne, ki so se pozneje zgodile.
19. in 20. stoletje sta prinesla novost, ne samo glede družbeno političnih vprašanj,
temveč tudi zelo poudarjenih filozofskih vplivov na posameznika, preko njih pa na
celotno družbo. Posamični obstoj človeka stopa v središče filozofskega zanimanja in
ima kot takšen vpliv tudi na teologijo. Vse pogosteje se razpravlja tudi o Cerkvi. Cerkev
postane osrednje vprašanje tako na Vzhodu kot Zahodu. Zaradi značilnosti zahodnega
mišljenja v Evropi nastajajo sistematične in dogmatične razlage cerkvenega nauka
Cerkve, ki sta ga najbolj dorekla Prvi in Drugi vatikanski koncil.
Zgodovinsko gledano je do Prvega vatikanskega koncila prišlo po zelo turbulentnih
razmerah na evropskih tleh. Po francoski revoluciji in absolutistični Napoleonovi
monarhiji je dunajski kongres leta 1815 politično in ozemeljsko reformiral Evropo.
Sveto rimsko cesarstvo nemškega naroda se je preoblikovalo v Nemško zvezo. Vplivne
monarhije, kot so bile Rusija, Prusija in Avstrija so sklenile sveto alianso, da bi ohranile
vero, mir in pravičnost. Politične okoliščine 19. stoletja so omejile svetno oziroma
politično moč papeštva, na drugi strani pa se je krepil papežev notranji cerkveni in
moralni ugled. Razglasitev papeževe nezmotljivosti in primata se je časovno ujemala z
osvajanjem Rima in propadom vatikanske cerkvene države leta 1871. Papež Pij IX. je
leta 1854 razglasil versko resnico (dogmo) o brezmadežnem spočetju Device Marije.
Način razglasitve je izzval vprašanje, ali je papež pooblaščen, da sam, mimo zbora
škofov, odloča o verskih resnicah in jih razglaša za dogme. To vprašanje in napačno
razumevanje dogme o papeževi nezmotljivosti sta zahtevala kompleksen odgovor.
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2 OD PRVEGA VATIKANSKEGA KONCILA DO DRUGE
SVETOVNE VOJNE

2.1 Kontekst Prvega vatikanskega koncila

Če si pobliže ogledamo politični kontekst, v katerem je bil sklican prvi vatikanski
koncil, bomo videli, da se je po francoski revoluciji uveljavil poseben odnos do papeža,
odnos zvestobe, kar je zlasti vidno pri H. F. R de Lamennaisu in Josephu de Maistre-u.
Slednja dva sta poudarjala, da je služba papeža edino zatočišče vere, reda in morale in
da je papež edini sposoben pravilno učiti nauk Cerkve. S tem omogoča vernikom in
klerikom, da se soočijo z moralno dekadenco tedanje družbe, hkrati pa s svojim
učenjem nudi primerno zatočišče politično zatiranim vernikom in Cerkvi. Čeprav
Lamennais ni bil teolog, so njegove zamisli dobile širok krog privržencev. Nekoliko
pozneje je J. A. Möhler, veliki teolog iz Tübingena, pokazal slabosti takšnih stališč in je
poudaril, da je Cerkev predvsem skrivnostno Kristusovo telo in da se papež, čeprav je
Kristusov namestnik, ne sme ločiti od mističnega telesa Cerkve. Po mnenju A. Möhlerja
bi moral biti papež v stalnem odnosu s škofi in je lahko glava in središče škofovske
službe le zato, ker je tudi sam škof. Primat in pripadnost škofovskemu zboru se po
mnenju Möhlerja medsebojno pogojujeta. Istočasno se je nemški teolog in cerkveni
zgodovinar Ignaz von Döllinger obrnil proti papeški službi in s svojimi spisi sejal razkol
v Cerkvi, kar je po Prvem vatikanskem koncilu vodilo v ustanovitev Starokatoliške
Cerkve, ki pa se ji Döllinger ni pridružil.
Prvi vatikanski koncil je bil dvajseti ekumenski koncil po štetju Katoliške Cerkve.
Zasedanja so potekala od 8. decembra 1869 do 18. oktobra 1870 v Rimu. 18. julija 1870
je bila razglašena dogma o papeževi nezmotljivosti, ko sprejema odločitve (dogme),
vezane na nauk Cerkve. Od 774 koncilskih očetov, ki so bili navzoči na začetku koncila
in so imeli pravico glasovanja, je 535 udeležencev glasovalo za to sporno dogmo. Njena
razglasitev, pri kateri sta bila dva glasova proti, je bila povod za oblikovanje
Starokatoliške Cerkve.
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Priprave na koncil in na razglasitev dogme o papeževi nezmotljivosti je papež Pij IX.
(1846 ─ 1878) začel takoj po svojem nastopu. Koncil je zaradi političnih razmer ostal
nedokončan; na njegov »konec« ali »sklep« je bilo treba počakati skoraj sto let, vse do
trenutka, ko je papež Janez XXIII. leta 1962 sklical II. vatikanski koncil. Razglašena
dogma se glasi takole: »V slavo Boga, našega Odrešenika, v povišanje katoliške vere, v
zveličanje krščanskih narodov s soglasjem cerkvenega zbora učimo in dokončno
določamo kot od Boga razodeto resnico: Kadar rimski škof govori z najvišjo učiteljsko
oblastjo (ex cathedra), to se pravi, kadar pri izvrševanju službe pastirja in učitelja vseh
kristjanov s svojo apostolsko oblastjo dokončno določa, da se mora celotna Cerkev
držati kakega verskega ali nravnega nauka, tedaj ima na osnovi božje pomoči, ki mu je
obljubljena v svetem Petru, tisto nezmotnost, s katero je božji Odrešenik hotel obdariti
svojo Cerkev pri dokončnih odločitvah v verskih in nravnih naukih. Zato so takšne
dokončne odločitve rimskega škofa nespremenljive same po sebi in ne temelju soglasja
Cerkve. Če bi se pa kdo ─ kar Bog varuj ─ drznil ugovarjati tej dokončni odločitvi, bodi
izobčen.«
Prvi vatikanski koncil je bil sklican tristo let po prejšnjem, tridentinskem koncilu.
Čeprav je Cerkvi uspelo zaceliti težke rane, ki jih je povzročila reformacija in seme vere
v dušah vernikov ni povsem propadlo, se je z vznikom novih idej, zlasti med
meščanstvom in pri intelektualcih, nadaljeval duhovni proces oddaljevanja od nauka
Cerkve. Hkrati so se zgodile korenite družbene in ekonomske spremembe in
revolucionarne zamenjave dotedanjih nedotakljivih struktur in oblik, ki so v svoji
zastarelosti predstavljale oviro za gospodarski razvoju in vzpostavljanje pravičnejših
odnosov.
Racionalistično razsvetljenstvo je povzročilo pravo opustošenje v dušah. Notranji razkol
je pripravil teren francoski revoluciji in njene zahteve po bratstvu, svobodi in enakosti je
na svojih bajonetih po Evropi ponesla Napoleonova revolucionarna vojska. Večletne
vojne so premešale politično karto Evrope in vnesle nemir v življenja posameznikov.
Dunajski kongres je v neki meri vzpostavil stari red v geografskem smislu, ni pa pomiril
nemirnih duš.

26

2.1.1 Potreba po sklicu koncila

S silo vzpostavljeni stari red je počival na trhlih nogah, prestoli pa so se tresli kot šiba
na vodi. Revolucije in upori so zajeli vse strani in celine. »Kočijaž Evrope« knez
Metternich in njemu podobni niso sprevideli nujnosti reform. Nastopilo je nemirno leto
1848 in Evropo je zajelo revolucionarno vrenje. Revolucija je bila nasilno zadušena,
duhovi pa se niso pomirili. Pretresi na političnem, gospodarskem in družbenem
področju so močno vplivali tudi na življenje Cerkve in njen nauk. Prvo polovico 19.
stoletja je zaznamoval oster boj katoliške filozofske in teološke misli proti nemški
idealistični filozofiji, katerega namen je bil rešiti čistost in enotnost katoliške misli. Prav
tako sta se spopadali proti indiferentizmu in ateizmu učenih krogov, da bi razblinili
predsodke in širjenje neresnic. Ob vsakem takem razmisleku pa seveda obstoji
nevarnost, da se v spopadu proti zmotam, počasi in z dobrimi nameni, skrene s prave
poti ali da se ne uvidi vsa škoda in pogubnost posameznih filozofsko-teoloških
prepričanj; enako kot v želji stare resnice in nauke prilagajati novemu času in aktualnim
zgodovinskim tokovom.
Nove ideje so bile v razmahu, medtem ko je katoliška stran v veliki meri občutila
zmedenost in nesigurnost v določanju končnega stališča. Papež je v svoji okrožnici
Quanta cura in Syllabusu, obsodbi glavnih modernističnih zmot, poskušal dati
odgovore, ki pa mnogih niso zadovoljili, nova vprašanja in problemi pa so se le še
množili. Pij IX. je prišel do spoznanja, da je dozorel čas za sklic splošnega cerkvenega
zbora, na katerem bi skupaj s škofi raziskal in pregledal pereče probleme in opredelil
dokončno stališče, ki bi dalo jasne smernice za prihodnost.
Dva dni pred objavo "Syllabusa” (6. decembra 1864) je Pij IX. na tajnem konzistoriju
kardinale seznanil s svojo namero, da skliče koncil. Kardinali so dali svoje soglasje in
že leta 1865 je bila sestavljena komisija petih kardinalov, z nalogo, da pripravi gradivo
za koncil.
Na slovesnosti ob praznovanju 1800. obletnice smrti prvakov sv. Petra in Pavla, ko so
se v Rimu zbrali številni škofje, je papež svet seznanil o svojem namenu, naslednje leto
pa je na isti praznik (29. junija 1868) izdal okrožnico "Aeterni patris nigeritus” in z njo
določil začetek koncila za 8. december 1869.
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Papež Pij IX. je pokazal ekumensko širino, s tem, ko je septembra 1868 povabil
številčne vzhodne Cerkve, da se udeležijo koncila in na njem sodelujejo Povabil je tudi
protestante in anglikance, vendar je njegov glas ostal glas vpijočega v puščavi. Čeprav
so mnogi anglikanci pokazali osebne simpatije do koncila, niso imeli dovolj poguma, da
jih udejanjijo. Prvi vatikanski koncil je bil hkrati tudi prvi vesoljni cerkveni zbor, na
katerem ni sodeloval noben svetni vladar.

2.1.2 Ekumenske ideje Josipa Juraja Strossmayerja v času I.
vatikanskega koncila

Đjakovski škof Josip Juraj Strossmayer, odličen poznavalec latinščine in izvrsten
retorik, je na koncilu nastopil petkrat (30. decembra 1869, 24. januarja 1870, 7.
februarja 1870, 22.marca 1870 in 2. junija 1870). O njem je kardinal Dupanloup po
pravici rekel, da je koncil v njem našel svojega človeka. V govorih je Strossmayer podal
veliko predlogov, ki takrat še niso bili razumljeni. Predlagal je na primer, da bi koncili
zasedali vsako leto, da se dokumenti izdajajo v imenu koncila, vendar da se sklepi
zasedanj sprejmejo s konsenzom in ne s preglasovanjem. Strossmayer je opozarjal na
tradicionalno zgrešeno prakso do vzhodnih Cerkva in protestantov ter z vso širino
ekumenske odprtosti v duhu evangelija posvaril, da del krivice za razdeljenost nosijo
tudi katoličani. Čeprav je nasprotoval sprejetju dogme in so mu mnogi po krivici
podtikali protipapeško usmerjenost, je podpisal vse odloke Prvega vatikanskega koncila.
Nasprotoval je zato, ker je globoko v sebi verjel, da bo taka dogma še bolj oddaljila
razdeljene brate. S tem je ostal zvest svojemu največjemu idealu, želji in prizadevanjem
za združitev vseh kristjanov. Strossmayer je bil prežet z idejo ekumenizma, ki je
dozorela šele v naslednjem stoletju. Predvidel je celo stališča, ki so jih skoraj sto let
kasneje prevzeli na II. vatikanskem koncilu. To najbolje prikazuje njegov zadnji govor
na koncilu, v katerem se je javno in odločno izjasnil proti opredelitvi dogme o papeževi
nezmotljivosti ter v njem predložil vse svoje razloge in strahove (Gavranović 1968,16;
Dragošević 162-164).
Strossmayerjevi govori, zlasti zadnji, so izzvali ostro reakcijo večine, ki ga je pogosto
skušala prekiniti z medklici. Sovražniki papeža in Cerkve so ponaredili njegov govor in
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ga želeli obrniti v svojo korist. Medtem se je Strossmayer ogradil od poskusov
diskreditacije. Odlomek iz pisma, ki ga je poslal slovenskemu duhovniku Žižarku, je
najlepši dokaz njegove zvestobe: »Iskreno sem ljubil sv. očeta Pija IX. in ga spoštoval
kot vidnega poglavarja Cerkve božje, kot namestnika Kristusovega, kot nepogrešljivega
nadpastirja Cerkve… Nikoli nisem govoril proti njemu, niti proti Rimski Cerkvi.« O
moralni trdnosti Strossmayerja priča tudi zapis, ki ga je dr. Janko Oberški prevedel iz
latinščine in ga leta 1929 izdal v Zagrebu. Strossmayerjeve udeležbe na I. vatikanskem
koncilu vsekakor ne moremo omejiti zgolj na njegovo stališče do dogme o papeževi
nezmotljivosti. Še posebej je treba naglasiti njegove predloge za posodobitev
(aggiornamento) Cerkve. Na koncilu je izpostavil predlog o kolegijalnem sinodalnem
upravljanju Cerkve, seveda s papežem na čelu. Predlagal je tudi razširitev kardinalskega
zbora, pravilnejše definiranje položaja papeža, kot tudi vrnitev k izvirni vlogi škofa. V
predlogih se je dotaknil še spremembe izobraževalnega sistema duhovniških
kandidatov. Zavzemal se je za večjo vlogo laikov v Cerkvi, kar je pomembno predvsem
v ekumenskem približevanju katoliške Cerkve drugim krščanskim skupnostim, še
posebej vzhodnim Cerkvam. Veliko teh zamisli se je uresničilo sto let kasneje, na
Drugem vatikanskem koncilu.
V svojem zavzemanju za krščansko edinost je bil škof Strossmayer predhodnik
ekumenskega 20. stoletja. Študiral je v Budimpešti in na Dunaju. Bil je v pogostih stikih
s predstavniki drugih Cerkva, zlasti s pravoslavno: srbsko in rusko. Do slednjih je čutil
posebno bližino. Vse življenje ga je spremljala samo ena želja, želja po verski enotnosti
Slovanov. Prav njegovemu vplivu gredo zasluge, da je bil leta 1866 podpisan konkordat
s takratno kneževino Črno Goro. V letih 1851 in 1897 je bil apostolski tajnik za
Katoliško cerkev v Srbiji in je imel stike z vlado kneževine, kasneje Kraljevine Srbije.
Čeprav je do Srbske pravoslavne Cerkve in srbskega pravoslavnega naroda gojil osebne
simpatije, sta ga zelo prizadela sovraštvo in prezir, ki ju je bil deležen od nekaterih
predstavnikov srbske vlade in cerkve (Durković-Jakšić 1990,250). Ekumensko držo je
pokazal s čestitko Ruski pravoslavni Cerkvi in celotni Rusiji ob 900-letnici
pokristjanjenja Rusije. Žal je bila Strossmayerjeva ekumenska odprtost v spotiko
takratnim politikom, zlasti vladarju Francu Jožefu I., ki mu je to dejanje zameril in
prišlo je do »Bjelovarske afere.« (Šišić 1888,3).
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2.1.3 Uveljavitev ideje panslavizma, njen vpliv na I. vatikanski koncil
in rojstvo ideje o zedinjenju Slovanov

Evropa je bila v 19. in tudi v večjem delu 20. st. razdeljena. Začetke te delitve lahko
prepoznamo že v propadu Rimskega cesarstva in v razdeljenosti v fevdalnem času.
Evropa je postajala področje spopadov na novi, do takrat še nepoznani nacionalni ravni.
Francoska revolucija je namreč poleg ideje razsvetljenstva in sekularizma prinesla nov,
drugačen način definiranja narodov. Do francoske revolucije so narod pojmovali kot
skupnost ljudi, ki govorijo isti ali vsaj podoben jezik. Tako imamo že omenjeno
italijansko narodno gibanje, pa nemško in celo francosko, ki je od vseh najstarejše.
Vendar pa Evrope, posebno njenega vzhodnega in jugovzhodnega dela, niso sestavljali
samo ti narodi. Na tem ozemlju je bila velika skupina slovanskih narodov, ki ni imela
svoje samostojne države in se je nahajala pod neposredno oblastjo in pritiski različnih
tujih sil. Slovanski narodi, razen Rusov v kasnejšem srednjem veku, niso imeli lastne
neodvisne države. Sredi 19. stoletja se je dolgoletni sen začel uresničevati v
panslavizmu, vseslovanskem gibanju, ki se je v javnosti manifestiralo leta 1848, na
prvem vseslovanskem shodu v Pragi. Gibanje je nastalo kot izraz romantičnega gledanja
na uresničevanje narodnih in etničnih pravic. Ugotovitev, da imajo Slovani skupne
etnične in jezikovne korenine, se je vse bolj oblikovala v zavedanje in zahtevo, da si
tudi oni izborijo svobodo ter mesto, ki jim gre med evropskimi narodi. Ideja
panslavizma je zaradi obračanja k Rusiji, pa tudi zaradi podpiranja lokalnih slovanskih
narodnih gibanj, naletela na velik odpor s strani političnih oblasti evropskih imperijev.
Vendar pa ta ideja ni bila nova, saj njeni začetki segajo v 17. st. Prvi, ki je predstavil
zamisel o vzpostavljanju politične enotnosti Slovanov kot protiutež nemški in turški
nadvladi, je bil jezuit Juraj Križanić. Lahko ga imamo za predhodnika ekumenizma, ker
je sprevidel, da je razkol velika rana na telesu Cerkve in da so Slovani največje žrtve
razkola, ker živijo pod jurisdikcijo razdeljenih Cerkva. 18 Ta ideja je naletela na plodna
tla v ruskih političnih krogih, ki so jo izkoristili za svoje imperialistične cilje in jo
poistovetili z zamislijo vseslovanske solidarnosti in celo z vlogo države, ki naj bi

Antologija hrvatskogknjiževnog eseja XX. stoljeća, Dio 1. : Hrvatski književni esej 1900.—
1950. (Biblioteka Četvrti zid : knj. 7.), Zagreb : Disput, 2002., ISBN 953-6770-26-1, ISBN 953-6770-253 , str. 131.
18
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povezala vse Slovane. Obračanje na imperialistično in vse močnejšo Rusijo je Slovane,
ki so živeli v germanskih državah, postavljalo v nelagoden položaj. Poudarjanje
slovanskih korenin in solidarnosti v boju za svobodo je med Slovani različnih
veroizpovedi ustvarilo medsebojna nasprotovanja. Začelo se je uveljavljati načelo
»divide et impera«. Zlasti se je to izkazalo na primeru habsburške monarhije in
slovanskih narodov različnih veroizpovedi, ki so živeli na njenem ozemlju. Nakopičeni
antagonizmi med pripadniki razdeljenih krščanskih skupnosti so postali sredstvo v
rokah tuje oblasti za razpihovanje narodnega in verskega sovraštva.

2.1.4 Nastanek kraljevin

Začetek razpada turškega cesarstva je zaznamovalo veliko osvobodilno gibanje v
začetku 19. stoletja, naprej v Grčiji, nato pa tudi v Srbiji, ki je po dveh vstajah ob
pomoči Rusije počasi pridobivala neodvisnost, najprej kot kneževina, po berlinskem
kongresu leta 1878 pa tudi kot kraljevina (Zundhausen 2001,330). Pravno formalno je
bila avtonomija Srbske Cerkve priznana leta 1832, potrjena pa leta 1879 s priznanjem
popolne avtokefalnosti. Istočasno se je s težavami spopadala Grška Cerkev, ki je morala
kot dedinja carigrajskega patriarhata, drugega Rima, spremeniti organizacijo, odstopiti
od univerzalističnih teženj, priznati obstoj drugih, neodvisnih Cerkva in hkrati
hvaležnost ruski Cerkvi za zgled organizacije. Moderni časi so namreč zahtevali, da se
najprej definira država, skladno z njo pa tudi Cerkev.
Za razumevanje te problematike je pomembno poznati organizacijo pravoslavnih
Cerkva pred uvedbo ruskega modela. Cerkev je namreč vodil najvišji cerkveni
dostojanstvenik, predvsem patriarh, ki pa ni predstavljal vrhovne oblasti, ampak mu je
pri upravljanju Cerkve pomagal koncil (zbor škofov, sabor), ki ga je lahko sklical
patriarh. Po turški zasedbi je organizacija ostala nespremenjena, vse dokler niso ruski
carji ─ čeprav jim je pripadala pravica postavljati patriarhe ─ ukinili to funkcijo in jo
zamenjali s stalnim zborom ali sinodo, ki ji je predsedoval carski namestnik. Cerkve,
ustanovljene po osvoboditve izpod turške oblasti, so prevzele ta model, s to razliko, da
vrhovnega poglavarja, ki je teoretično samo prvi med enakimi, izbere sinoda (sveti
arhijerejski sinod), in sicer na predlog koncila. V bistvu je sinoda posebej sklicano
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svetovalno telo, ki v tem primeru stalno zaseda, saj vodi cerkev. Takšna struktura je še
vedno v veljavi.
Tako je večina pravoslavnih Cerkva prevzela rusko organizacijsko cerkveno upravo.
Vendar se neodvisne Cerkve, ki so nastajale v 19. stol. in tudi uradno sprejele ruski
model organizacije, le-tega niso strogo držale. Čeprav je bila velika večina novonastalih
narodnih Cerkva privržena skupnemu pravoslavju, ni prišlo do poenotenja cerkvene
administracije. Prihajalo je do konfliktov, kar lahko vidimo v primeru Bolgarske Cerkve
in njene jurisdikcije nad določenimi teritoriji (Zundhausen 2001,335).

2.1.5 Nacionalizem ni odgovor

Ločitev od Carigrada, ki je takrat priznaval turško oblast, je Bolgarom prinesla kulturno
osamosvojitev in boljše življenje. A toleranco in narodno suverenost je bilo dosti težje
doseči. Patriarhat v Carigradu (Istanbulu) je dolgo časa odrekal Bolgarski Cerkvi
odobritev popolne neodvisnosti, vse to z namenom, da se ohrani prvenstvo
carigrajskega patriarhata in pravoslavnega kanona. V resnici je bila v ozadju želja, da se
ohrani privilegiran položaj grške skupnosti. Ves višji kler, kolikor ga je ostalo od Srbske
pravoslavne Cerkve po ukinitvi pećkega patriarhata v 17. st., je bil grškega izvora. Grški
jezik je izrival cerkvenoslovanščino. Po zaslugi Rusije in njene pomoči se ni izgubila
pismenost, ki sta jo prinesla sveta brata Ciril in Metod. Nobeno presenečenje ni, da je
Srbija po osvoboditvi od Turkov s svojega ozemlja izgnala vse grške duhovnike.
Podobno sta ukrepali tudi Bolgarija in Romunija, zlasti tisti del, ki ozemeljsko ni bil pod
Madžarsko. Mlade, bolje rečeno: obnovljene Cerkve slovanskih narodov so se čutile
poklicane, da se zavzamejo za obnovo države in naroda. Razumljivo je, da je to vodilo v
izkrivljanje krščanskega nauka, kot tudi v etnofiletizem (cerkveni nacionalizem), ki je v
nekaterih Cerkvah še vedno živ. Drugače je bilo z Rusko Cerkvijo, ki je 20. stoletje
pričakala kot univerzalna pravoslavna Cerkev, kar je bil tudi cilj njene osamosvojitve v
16. stol. 19 Neuspešno povezavo med nacionalizmom in Cerkvijo na Balkanu po
19

Za razliko od Grške Cerkve, ki je v svojem »univerzalističnem« gibanju vztrajala na superiornosti
grškega jezika, Ruska Cerkev tega ni počela. Ruska Cerkev je zahtevala le, da se prizna primat
Moskovskega patriarhata.
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osvoboditvi od Turkov najbolje pojasnimo z nerealnimi ozemeljskimi zahtevami in
vprašljivo podporo, ki jo je Ruska Cerkev kot največji zaščitnik slovanskih Cerkva
nudila določenim narodom. Omenimo le vprašljivo rusko podporo Bolgariji, ki je zaradi
svojih ozemeljskih zahtev sprožila prikrite in odkrite spopade. Ruska podpora
velikobolgarskemu nacionalizmu je med drugim vodila v drugo balkansko vojno leta
1913. Omenimo še to, da je poleg Rusije velikobolgarski nacionalizem izkoriščala tudi
Nemčija in sile osi tako v prvi kot v drugi svetovni vojni. Vse to pokaže, kako so velike
vzhodne in zahodne sile v svoje sebične namene izkoriščale v jedru zdrave ideje
osvobajanja ljudstev in ustvarjanja narodov.

2.2 Jugoslovanska ideja in ekumenizem

V 19. st. se je na Balkanu pod vplivom panslavističnega gibanja oblikovala zamisel o
osvoboditvi in združitvi Južnih Slovanov kot posebne veje slovanskega drevesa. V
začetku je imela ideja jugoslovanstva dve smeri; prva je prihajala iz Srbije, takrat edine
napol neodvisne južnoslovanske države, drugo pa so izoblikovali južnoslovanski narodi,
ki so bili pod Habsburžani. Ti dve zamisli, kasneje imenovani jugoslovanska ideja, sta
se razlikovali v načinu in dinamiki realizacije. Srbsko stališče je pod velikim vplivom
Načertanija Ilije Garašanina je vsebovalo pričakovanje, da se bosta osvoboditev in
združitev zgodila s pomočjo Srbije. Druga smer pa je za vodilno misel vzela
federalizacijo habsburške monarhije, pod katero bi Slovani v monarhiji dobili svojo
državno samoupravo. Oba tokova sta se strinjala samo glede oblikovanja samostojne
južnoslovanske države, vsa ostala vprašanja, organizacijska ureditev in način izgradnje
te imaginarne države pa so ostala predmet spora.
Privrženci te ideje so se razhajali glede vseh vprašanj, razen glede končnega rezultata,
in to je vznemirjalo velike sile tega obdobja. Rusija se ni sprijaznila z oddaljitvijo od
njene vizije panslavizma, ker bi to zmanjšalo njen vpliv, habsburško monarhijo pa je ta
vizija ogrožala v njenem obstoju in ozemeljski celovitosti. Oba imperija sta s svojim
političnim delovanjem ovirala idejo jugoslovanstva predvsem tako, da sta ustvarjala
nezaupanje med ključnima akterjema: med Hrvati in Srbi. Še posebej je v tem uspevala
habsburška monarhija, ki je vse večjo željo Hrvatov po samostojnosti izkoristila kot
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sredstvo za miritev odcepitvenih teženj Madžarov, ki so pod svojo krono imeli tudi
Hrvaško. Ozemlje, ki bi po mnenju hrvaških prizadevanj za odcepitev od Habsburžanov
moralo postati Hrvaška, je bilo etnično in veroizpovedno mešano, hkrati pa odličen
poligon za delovanje avstrijskih in madžarskih politikov. To se je izrazilo prav posebno
po revoluciji leta 1848. Oslabljena centralna oblast je bila prisiljena h kompromisu, a ne
s Slovani, ampak z Madžari. Položaj Slovanov v habsburški monarhiji, še zlasti južnih,
je bil zelo težak. Večina je pripadala neizobraženemu kmečkemu sloju in čeprav so bili
slovanski jeziki priznani, niso bili v uradni uporabi. Če so Slovani želeli študirati, so
morali znati nemški ali madžarski jezik. Nezavidljiv položaj ter miti iz slavne
srednjeveške preteklosti so spodbudili krepitev ideje o slovanski in kasneje
jugoslovanski samostojnosti. Vendar se je ta vizija mnogim v tistem času zdela
neuresničljiva in premalo jasno opredeljena.
V času, ko je nastajala jugoslovanska ideja, je že potekalo formiranje srbskega naroda,
dejansko se je že približevalo svojemu cilju, medtem ko drugi narodi še niso prišli do
stopnje množičnega nacionalizma. Zdi se, da je imela ideja jugoslovanstva integrativno
vlogo v procesu osvobajanja od velikih imperijev prav zaradi specifičnega položaja, ki
so ga imeli Slovani v habsburški monarhiji. K temu je prispevalo tudi dejstvo, da sta
dva velika reformatorja jezika, Vuk Karadžić in Ljudevit Gaj, za jezikovno
standardizacijo izbrala štokavsko različico jezika (Zundhausen 2007,262). To ni samo
podprlo ideje jugoslovanstva, ampak je krepilo tudi velikosrbski in velikohrvaški
nacionalizem, ki sta se medsebojno izključevala. Vzajemno prepletanje zamisli
jugoslovanstva in hrvaškega nacionalizma je upočasnjevalo proces oblikovanja Hrvatov
v narod. Poudariti moramo tudi delovanje đakovskega škofa Josipa Juraja Strossmayerja
in zgodovinarja Franja Račkega, ki sta v drugi polovici 19. stol. oblikovala
jugoslovansko idejo. Seveda se je vzporedno z razvojem jugoslovanske ideje razvijal
tudi velikohrvaški nacionalizem (Zundhausen 2007,262).
Stanje v monarhiji je v marsičem zastrupljalo odnose med južnoslovanskimi narodi, ki
so živeli v njej. Verska enakopravnost, ki so jo srbski priseljenci kot pravico dobili že v
18. st., jim je omogočala svobodno izpovedovanje vere na ozemlju takratne, uradno
katoliške monarhije. Bogoslužjem v narodnem jeziku in poudarjena svoboda
pravoslavne Cerkve, predvsem po osvoboditvi Srbije izpod Turkov – oboje je vzbujalo
neke vrste ljubosumje pri ostalih slovanskih narodih v monarhiji. Odnose je slabšala še
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relativna zaprtost konservativnih krogov pri Srbih in pri Hrvatih. Njihovi medsebojni
odnosi so bili napeti tudi zaradi tega, ker je bilo zelo veliko Srbov v vojaški službi
monarhije, tako navadnih vojakov kot tudi častnikov. V primeru konflikta s krono bi
postali sovražniki Hrvatov. Zakaj pa bi Hrvati sploh prišli v spor s krono? Odgovor se
morda skriva v nacionalističnih gibanjih.

2.2.1 Nacionalistična gibanja med Hrvati in Srbi ter njihov vpliv na
medcerkvene odnose

Narodno prebujenje je v 19. stoletju zajelo tudi takrat podjarmljene južne Slovane.
Nacionalizem sam po sebi ni nevaren, če njegovi zagovorniki ne zanikajo pravice do
obstoja drugih narodov. Pogosto pa se ta ideja spridi in se narod povzdigne nad
pripadnike drugih narodov, svoje posebnosti izpostavi kot danost od Boga in se sklicuje
na psevdozgodovinska dejstva iz svoje slavne preteklosti. Prav to se je primerilo tudi
srbskemu in hrvaškemu nacionalizmu. Oba izvirata iz 19. st., oba ohranjajo pri življenju
miti in ker sta oba naroda živela na skupnem ozemlju, je povsem naravno, da sta se
srečala in spopadla tudi na "ozemlju” skupnih interesov, pri vprašanju države. Za
nacionaliste namreč nobena država ni dovolj velika, ker že po definiciji potrebujejo
državo, sestavljeno iz vseh pripadnikov istega naroda. Tako sta skoraj istočasno, to je v
drugi polovici 19. stoletja, nastali ideji Velike Srbije in Velike Hrvaške. Uresničenje teh
dveh "projektov” se je v naslednjih desetletjih, zlasti v 20. st., sprevrglo v spopade.
Nacionalizma dveh narodov se nista spopadla samo pri konkretnem uresničevanju sanj
o veliki državi, ampak predvsem zato, ker sta različno definirala narodno identiteto. Srbi
so narod definirali ne samo kot skupnost ljudi, ki si delijo isti jezik, ampak tudi kot
skupnost ljudi iste vere. S tem so izključili nepravoslavne. Ko so Srbi izenačili
pravoslavje s srbstvom, so v narodnostnem smislu izgubili pripadnike drugih
veroizpovedi: katoličane in pripadnike islama (slednji ni imel nacionalnega prizvoka vse
do oblikovanja naroda muslimanov pod komunizmom). Ker je srbstvo za svoj tvorni
element izbralo skupnost vseh pravoslavnih vernikov na ozemljih Južnih Slovanov, je
Srbska Cerkev namerno ali nenamerno pripomogla h krepitvi nacionalizma. Na drugi
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strani pa so Hrvati kot temelj prihodnje države izbrali ozemeljsko-jezikovno merilo za
oblikovanje naroda, kar pomeni, da so njihovi državotvorni načrti vključevali tudi
pravoslavne državljane. Hrvaška ideja, osnovana na ozemeljsko-jezikovni definiciji
naroda, je izgubila boj z etničnim, predvsem pa verskim načinom definiranja naroda.
Obeh ekstremnih idej dveh narodov, ideje velike Hrvaške in velike Srbije, ni bilo
mogoče uskladiti z zdravim načinom definiranja naroda. Te ideje so samo čakale
primeren trenutek, ko bodo z vso silo porušile odnose med Hrvati in Srbi. Proizvajale so
nacionalne fobije in izzivale nestrpnost. Vzroki teh fobij so v nacionalizmu in
prepričanju, da je lasten narod nekaj posebnega.

2.2.2 Konflikti in boji, ki so zlorabljali vero

Južnoslovanski narodi so bili razdeljeni ozemeljsko, živeli so pod različnimi imperiji,
nanje pa sta imeli vpliv tudi dve različni veroizpovedi: na Srbe v večji meri pravoslavna
in na Hrvate katoliška. Ker sta bili tudi obe Cerkvi razdeljeni zaradi nesrečnega razkola,
sta imeli različna odgovora na narodnostno vprašanje. Katolištvo ni zanikalo obstoja
narodov, a naroda ni izenačevalo z vero; zato ljudje različnih narodov lahko ostanejo
katoličani. Pravoslavje pa je že od samega začetka, še bolj pa v času pomladi narodov,
to je v času vzpona Rusije v 18. in 19. stol., vztrajalo pri narodnem temelju Cerkve.
Njihovo stališče je bilo podkrepljeno s strahom pred izgubo identitete in občutkom
poklicanosti, da varuje in brani »to, kar je izvorno«. Posledica je bila, da so bili odnosi
med obnovljeno državo – kneževino in kraljevino – Srbijo ter Katoliško Cerkvijo v
veliki meri napeti. Obstajal je namreč strah pred izgubo narodne identitete, če bodo v
dobrih odnosih z Rimom. Situacijo je dodatno poslabšalo dejstvo, da je bila habsburška
monarhija deklarativno katoliška in da je imela ozemeljske in politične težnje po srbskih
ozemljih.
Problem je postal izrazit v času obnovitve beograjske škofije, ko bi morala Srbija
poskrbeti za svoje državljane, ki niso bili pravoslavne veroizpovedi. Morda bi se vse
gladko izšlo, če ne bi srbska bojazen pred izgubo lastne suverenosti vztrajno
nasprotovala procesu obnovitve škofije. Ker med Srbijo in Vatikanom niso še bili
urejeni uradni odnosi (konkordat), je Vatikan za Srbijo imenoval apostolskega
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upravitelja, Josipa Juraja Strossmayerja. Toda prihod tega velikega zagovornika
jugoslovanstva in dialoga med Cerkvama ter ustanovitelja Jugoslovanske akademije
znanosti in umetnosti ni bil pogodu političnim krogom v Beogradu. Obravnavali so ga
kot predstavnika habsburške monarhije, eksponenta politike, ki je bila po mnenju
srbskih nacionalistov protisrbska, zato beograjska vlada najprej ni dovolila njegovega
prihoda v Beograd.
Škof Strossmayer je bil zagovornik združevanja Slovanov in pri tem mislil predvsem na
edinost v Kristusu, na dobre odnose med Vzhodom in Zahodom, ter se pri tem skliceval
na

apostola

Slovanov,

Cirila

in

Metoda

(Zundhausen

2007,263).

Z

zgodovinskopolitičnega vidika je njegova ideja južnoslovanske skupnosti in podobna
ideja hrvaškega zgodovinarja Franja Račkega nastala v drugi polovici 19. stol. in je
predstavljala »zahodno« različico južnoslovanskega panslavizma. Vzhodna različica iste
ideje je nastala v Srbiji 1844, formulirana pa je bila v »Načertaniju« Ilije Garašanina.
Vzporedno s pojavom in rastjo jugoslovanske ideje so se pojavila tudi nacionalistična
gibanja. Škof Strossmayer je svoje jugoslovanstvo utemeljil predvsem na delovanju
slovanskih apostolov Cirila in Metoda in v Jugoslovanski akademiji znanosti in
umetnosti, ki jo je ustanovil leta 1866, vendar je ta ideja naletela na ugoden odziv samo
pri majhnem krogu somišljenikov. V zadnjem desetletju pred prvo svetovno vojno so
hrvaško-srbski odnosi in sodelovanje v jugoslovanskih delih habsburške monarhije
doživeli velik napredek, žal pa je bil občutek skupnosti in vzajemnosti lasten le
omejenemu delu elit obeh narodov. Indikativna za razumevanje te tematike je izjava
Nikolaja Velimirovića, kasnejšega škofa, ki jo je dal leta 1916, v času najhujših bitk
prve svetovne vojne in ki izpričuje ambivalenten in kompleksen odnos srbske elite: »Vsi
mi Jugoslovani smo prepričani, da bosta v prihodnji srbski državi zavladali harmonija in
enodušnost med duhovniki obeh veroizpovedi in obeh Cerkva« (Grill 2,129). Čeprav je
škof Strossmayer do Srbske Cerkve gojil simpatije in veliko razumevanje, zlasti do
njihovega trpljenja pod turškim jarmom, je bil močno prizadet zaradi obnašanja
nekaterih predstavnikov Srbske pravoslavne Cerkve do Katoliške Cerkve in do Hrvatov.
Za časa svojega življenja sicer ni uspel s konkordatom s Srbijo, uspelo pa mu je, da je
bil podpisan konkordat s Črno Goro. Katoličani barske in kotorske nadškofije so zato
dobili pravico verske svobode in kmalu zatem tudi pravico do bogoslužja v
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staroslovanskem jeziku. Sanje o konkordatu s Srbijo so se uresničile šele v začetku 20.
stoletja.

2.2.3 Problem konkordata 20

Odnosov med obnovljeno Srbijo in Katoliško Cerkvijo (Vatikanom) in s tem tudi med
pravoslavjem in katolištvom ne moremo pojasniti brez osvetlitve najpomembnejših
problemov, ki so te odnose pogojevali. Ti odnosi so nihali od medsebojnega
upoštevanja in sodelovanja pa vse do težavnih pogajanj ob koncu 19. in na začetku 20.
st.
Kraljevina Srbija je nastala po berlinskem kongresu in je bila pravno-formalno
naslednica prve srbske države, Kraljevine Raške. Tako je to dejstvo pojmovala večina
naroda. Srbija je bila kot neodvisna država priznana z bulo papeža Honorija III. (1217),
s katero je naklonil Štefanu Nemanjiću kraljevo krono in pravico, da se imenuje Rex
Regnum Rasciae, Rex Regnum Serviae.
Potreba po ureditvi odnosov med prenovljeno državo Srbijo in Katoliško Cerkvijo se je
pojavila zgodaj, že v času kneževine, vendar je bila zaradi boja proti Turkom
prestavljena na kasnejši čas. Po vzpostavitvi Kraljevine Srbije in prihodu večjega števila
katoličanov na njeno ozemlje pa se je pojavila potreba po ureditvi bogoslužnih
prostorov. Tudi katoličani, ki so živeli v Srbiji, so izrazili željo po obnovitvi beograjske
škofije, ki je na tem področju obstajala že v rimskem času vse do padca Beograda pod
Turke v 16. st.
Na Balkanu je v tistem času prihajalo do navzkrižja interesov velikih sil. Srbija je bila
pod Obrenovići ekonomsko povezana s Habsburžani, duhovno pa pod velikim, če ne kar
odločujočim ruskim vplivom, ki je prispeval k obnovi cerkvenega življenja pravoslavne

Konkordat je poseben, z dogovorom določen sporazum o odnosih med državo podpisnico in
Vatikanom. Predmet dogovora so pravice in obveznosti Katoliške Cerkve na ozemlju države podpisnice.
S konkordatom je Katoliški Cerkvi priznana pravica, da ustanavlja, spreminja, ukinja ali priznava
cerkvene pravne osebe po določilih kanonskega prava. S konkordatom vsaka država zagotavlja Katoliški
Cerkvi in njenim pravnim in fizičnim osebam svobodno komunikacijo in vzdrževanje stikov z
Vatikanom, s škofovskimi konferencami, z delnimi Cerkvami, ustanovami in osebami doma in v tujini.
20
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srbske skupnosti. V času, ko se je pokazala potreba po opismenjevanju ljudstva in ko je
bilo tudi veliko število duhovnikov Srbske pravoslavne Cerkve skoraj neizobraženih, so
željo po obnovitvi delovanja Katoliške Cerkve v Srbiji spremljale številne težave. Ena
od teh je bila tudi v tem, da so Srbi enačili katoliško Cerkev s habsburško monarhijo.
Ker so Srbi želeli ohraniti neodvisnost, je Srbska pravoslavna Cerkev v strahu, da bo
uresničitev želje katoliškega prebivalstva po lastni škofiji povečala v Srbiji avstrijski
vpliv, na vse načine skušala vplivati na državno oblast, da si ne bi drznila obnoviti
odnosov z Vatikanom, vsaj ne v polni meri. Tako je bila prva katoliška Cerkev v
obnovljeni Srbiji zgrajena v Beogradu po zaslugi francoske misije sredi 19. st. Gre za
cerkev Kristusa Kralja.
Pogajanja za ureditev pravnega statusa Katoliške Cerkve so se nadaljevala še dolgih
šestdeset let. Šele leta 1914, neposredno pred izbruhom I. svetovne vojne, je bil
podpisan konkordat ali pogodba, ki je pravno uredila odnose med Srbijo in Katoliško
Cerkvijo. Ves ta čas je skupnost vernikov, med katerimi je bilo po narodnosti največ
Srbov, svoja bogoslužja obhajalo po hišah ali drugih prostorih ali pa so morali oditi v
Avstro-Ogrsko. Nastajanje prvih cerkva sovpada z večjim zanimanjem tujcev iz
zahodne Evrope za prihod in delo v Srbiji. Visoki predstavniki pa tudi nižji duhovniki
Srbske pravoslavne Cerkve niso prenehali nasprotovati morebitnemu dogovoru Srbije z
Vatikanom. Obvladoval jih je velik strah pred vplivom Rima na srbsko prebivalstvo,
predvsem pa ljubosumno varovanje položaja državne Cerkve. Vse to je bilo
podkrepljeno s patriotizmom in željo po ohranjanju srbstva, ki je bilo že takrat neuradno
izenačeno s pravoslavjem. Dogovor so oteževala tudi mnenja, da gre le za majhno
število katoličanov in da bo morala država Srbija, če bo sklenjen konkordat preživljati
katoliške duhovnike. Kljub vsem pomislekom sta pogajalski skupini pripravili besedilo
konkordata, ki je bil podpisan in hkrati ratificiran leta 1914. Moteč dejavnik je bila tudi
zamenjava na prestolu Srbije po prevratu leta 1903, ko je bil umorjen kralj Milan
Obrenović in je z rusko pomočjo prišel na oblast Karađorđevič (Đorđe Petrović). Nato
je bilo potrebno preseči avstrijski strah pred Srbijo in njenim vplivom na ostale Slovane
v monarhiji. Morda bi bilo pravilneje govoriti o strahu pred ruskim vplivom preko
Srbije.
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Konkordat iz leta 1914 je odnose med Kraljevino Srbijo in Vatikanom vsaj uredil, če že
niso mogli biti dobri. Kmalu zatem je prišla vojna. Prvi beograjski nadškof, frančiškan
Ivan Rafael Rodić, je službo prevzel šele leta 1924.
V začetku 20. st. je Slovane povezala ideja narodne obnove, čeprav so bili razdeljeni in
pod različnimi cesarstvi. Ta situacija se je odražala tudi v odnosih med Katoliško in
pravoslavno Cerkvijo. Nacionalizem pravoslavnih in katoliških Slovanov je vsekakor
vplival tudi na odnose med dvema Cerkvama.
Ruski nacionalizem 19. st. je prerasel v slovanski nacionalizem, v idejo panslavizma.
Čeprav panslavizem ni imel religioznega ozadja in ni bil pogojen z ideologijo zedinjenja
pravoslavnih in katoliških Slovanov, je pri katoliških Slovanih spodbudil strah pred
rusifikacijo in s tem izzval odpor, ki je razpihoval protiruska in protipravoslavna čustva.
Vse to pa je koristilo germanskim interesom. Kljub vsemu je panslavizem dal zagon in
priložnost katoliškemu slavizmu, da se s pomočjo Rusije osvobodi germanske
dominacije. Tako je bilo pri osvobodilnih gibanjih Slovanov, Hrvatov in Čehov.
Tragični dogodki prve svetovne vojne, ki so povzročili velike žrtve ruskemu narodu in
hkrati zlomili moč velikih imperijev, so pripeljali do revolucije v Rusiji ter razkrili, da
je bil panslavizem samo mrtva črka na papirju.
Po prvem uspehu te revolucije, od katere so pričakovali, da bo zajela ves svet, se je v
Rusiji utrdil komunizem, ki je kmalu zatem na ozemlju nekdanjega ruskega cesarstva
vzpostavil nov, komunistični imperij (Vukašinović 2006,120).
Podobno je bila ideja panslavizma uporabljena tudi na Balkanu. Medtem ko je ruski
panslavizem deloval s ciljem uveljavljanja ruskih interesov na Balkanu, je imel
protinemški panslavizem za cilj združenje Srbov, Hrvatov in Slovencev. Z ene strani se
je želel izviti iz ruskega objema, z druge pa se osvoboditi nemškega vpliva ter Srbe,
Hrvate in Slovence povezati v skupno državo, ki bi imela neodvisno politiko. Taka
država je najbolj ustrezala najmočnejšim članicam antante, posebno Veliki Britaniji in
Franciji (zveza iz leta 1904 in 1907).
Ustanovljena je bila Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki se je leta 1929
preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. Vendar je imela ta država velike notranje
probleme, ki so bili posledica različnih interesov. Zmedena in nejasna notranja politika
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je vodila v konflikte. Usodna je bila nedoslednost, da je bila država "na papirju”
sekularna, dejansko pa ne. Oblast je namreč poskušala integrirati različne verske
skupnosti. Na žalost slovanska filozofija ni nikoli sprejela razsvetljenstva in ločitve
Cerkve od države. Ker so imeli ti narodi različno versko in narodnostno poreklo, je bilo
verjetno, da bodo njihovi odnosi v državi obremenjeni z bojem za prevlado. Katoliška
naroda, Slovenci in Hrvati, so pred tem živeli v Avstro-Ogrski monarhiji, v kateri je
imela Katoliška Cerkev sklenjen sporazum z državo, medtem ko je bila Srbija v času po
osvoboditvi izpod Turkov očitno pravoslavna in je Srbska pravoslavna Cerkev imela
status državne Cerkve. Kraljevina Srbija je prvi konkordat z Vatikanom podpisala
avgusta 1914 (Durković-Jakšič 1990,70).
Kmalu so se začela prizadevanja za sklenitev novega konkordata. Od 1933 do 1935 so
potekali pogovori o končnem besedilu, leta 1937 pa je nastopila t. i. konkordatna kriza
in razkrila konflikt med Pravoslavno in Katoliško Cerkvijo. Krizo je povzročila Srbska
pravoslavna Cerkev, ki je nasprotovala ratificiranju sporazuma med Kraljevino
Jugoslavijo in Vatikanom. Pravoslavna Cerkev je konkordat označila kot pogodbo, ki
daje Katoliški Cerkvi velike privilegije. Ozračje v javnosti je bilo napeto predvsem med
pravoslavnimi verniki. V ljudski skupščini je zaradi tega vprašanja prišlo do velikih
delitev. Nasprotniki konkordata so bile srbske nacionalistične sile, kot tudi Srbska
pravoslavna Cerkev, ki je v sporazumu videla grožnjo za lastne vitalne interese.
Srbska pravoslavne Cerkev je bila pobudnica demonstracij v Beogradu, ki se danes v
zgodovinski literaturi imenujejo krvava procesija (krvava litija). Veliko število
pravoslavnih škofov je vodilo demonstracije, prišlo je tudi do fizičnega obračunavanja s
policijo, v katerem je bilo veliko ranjenih. Istega dne je v sumljivih okoliščinah umrl
patriarh Srbske pravoslavne Cerkve Varnava (24. julija 1937). Rezultat vseh teh
dogodkov je bila opustitev ideje o konkordatu. Zgodovinsko gledano je bil ta dogodek
kot tudi atentat v skupščini začetek poslabšanja odnosov pravoslavnih Slovanov do
Katoliške Cerkve. Vsako aktivnost Katoliške Cerkve, tudi če je bila ekumenska po
naravi, so razumeli kot politiko Vatikana proti pravoslavju.
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2.2.4 Položaj Cerkva in vere v večetnični državi Južnih Slovanov, v
SHS in v Kraljevini Jugoslaviji

Srbska pravoslavna Cerkev je v južnoslovansko državo stopila v prepričanju, da bo v
njej pravoslavje predstavljalo edini in glavni temelj državnosti. Pri tem je spregledala,
da nova država ni bila ustvarjena na verskih temeljih, ampak na idejah razsvetljenstva in
francoske revolucije. Že v obdobju, ko je bila Srbija kraljevina in je skupaj s Hrvaško in
Slovenijo ustvarjala novo državo – Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev – , je sebe
razumela kot edinega pravega osvoboditelja preganjanih slovanskih narodov, in s tem
pripravljala teren za uresničenje hegemonističnih teženj. Želela je postati velesila,
podobna drugim velikim evropskim državam. Avstro-ogrska monarhija je želela
ohraniti svojo nadvlado, zato je izvajala različne pritiske. Hrvati so bili tedaj edini
katoličani, ki so imeli pravico maševati v staroslovanskem jeziku, kot pisavo pa so
uporabljali glagolico. Madžari so nad njimi izvedli nasilno madžarizacijo, ukinili
dvojezičnost, medtem ko je Srbska Cerkev uživala privilegije na cerkvenem,
izobraževalnem in ozemeljskem področju. Primer ozemeljske avtonomije je npr. status
karlovačke metropolije, ki je bila avtokefalna že od leta 1848. 21 Kraljevina Srbov,
Hrvatov in Slovencev, kasnejša Kraljevina Jugoslavija, je bila s strani večine ljudstva
sprejeta z velikim navdušenjem.
Medtem so nastali novi izzivi kulturološke narave in kazati se je začel prepad, ki je
nastal med bratskimi narodi. Srbski narod je bil v preteklosti pod vplivom bizantinske in
kasneje turške kulture, ki sta mu pustili močan pečat. Hrvati in Slovenci pa so bili pod
vplivom latinske, germanske in madžarske kulture. Poleg kulturoloških razlik so bile
tudi verske med Katoliško in pravoslavno Cerkvijo, kar je povzročilo nove delitve med
narodi v Kraljevini SHS. Temu se je pridružila še velika ekonomska kriza in očitna
razlika med ekonomsko in industrijsko razvitim Severom in ruralnim Jugom. Odnose so
v 20. st. oteževala srbska nacionalistična stališča, zlasti po osvoboditvi in oblikovanju
Kraljevine SHS, kasneje Kraljevine Jugoslavije. Večetnična in versko mešana država ni
21

Privilegiji so s cesarskimi pismi podeljeni proti koncu 17. stol., v obdobju velike selitve Srbov: 6.aprila
1690, 21. avgusta in 11. decembra 1690, 20. avgusta 1691 in 4. marca 1695. Potrdil jih je Jožef I. (7.
avgusta in 29. septembra 1706), Karel VI. (2. avgusta 1713 in 10. aprila 1715) ter Marija Terezija (24.
aprila in 18. maja 1743).
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mogla obstati brez težav, s katerimi se je spopadala od samega nastanka. Pri tem je
imela pomembno vlogo Srbska Cerkev, ki nikoli ni zbrala poguma, da se otrese
srbskega nacionalističnega bremena. Prav tako ni bila sposobna ponuditi drugačnega
temelja državnosti, kot ga je, to je pravoslavne vere. Namesto, da bi omogočila
definiranje srbskega naroda na drugih temeljih, si je vzela ekskluzivno pravico, da sama
definira narod. To je privedlo do znane odločitve sinode Srbske pravoslavne Cerkve leta
1923, ki je pravoslavje izenačila s srbstvom. Istočasno je bil še vedno živ ruski vpliv,
konkretno vpliv Ruske Cerkve, kar je razvidno iz tega, da na ekumenskem
pravoslavnem zboru Srbska Cerkev ni sprejela odločitve za reformo koledarja, čeprav je
ta koledar predlagal Srb Milutin Milanković. Reformo pa sta sprejeli Grška in
Romunska Cerkev. Istočasno je takšno podpiranje nacionalizma škodovalo tudi krhkim
odnosom znotraj države.
Velika parlamentarna kriza 20. let je dobila svoj izraz tudi v ljudski skupščini, ko je
srbski poslanec streljal na hrvaške poslance. Po atentatu je v zahodnem delu kraljevine
prišlo do obsežnih demonstracij, oblast pa je odreagirala s pretirano silo. Ti dogodki ter
nesposobnost, da bi vzpostavili politično stabilen red, so pomagali kralju Aleksandru I.
Karađorđeviću, da je 6. januarja 1929 odpravil ustavo, razpustil parlament, ukinil
politične stranke in uvedel osebno vladavino. Ljudstvo je zajelo vse hujše sovraštvo, ki
je vplivalo tudi na odnose med Cerkvama. Aleksandrova vladavina se je končala z
atentatom leta 1934 v Marseilleu.
Začetek druge svetovne vojne je pomenil konec Kraljevine Jugoslavije. Na njenem
ozemlju so sile osi vzpostavile svoje satelitske države. V nekaterih krajih je prišlo do
pregona in pobijanja katoliških in pravoslavnih duhovnikov in škofov. Pripojitvi
Avstrije nacistični Nemčiji je sledilo etnično čiščenja. Večji del Slovenije so zasedli
Nemci. Mnogi katoliški duhovniki, ki so bili skupaj s svojim ljudstvom pregnani zaradi
svojega slovenskega porekla, so se zatekli v Srbijo, kjer so jih sprejeli v duhu bratske in
krščanske ljubezni. Novi totalitarni režimi, fašizem, nacizem in komunizem, ki so imeli
skupen cilj uničiti vero, zlasti krščanstvo, so pomenili nov izziv za Katoliško in
pravoslavne Cerkve.
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2.2.5 Totalitarni režimi dvajsetega stoletja in njihov vpliv na verska
dogajanja

Katoliško Cerkev, pa tudi druge verske skupnosti, so nasprotniki pogosto obtoževali, da
ni zavzela stališča do totalitarnih sistemov. Večkrat so ji celo očitali, da jih je podpirala,
resnica pa je bila precej drugačna in lahko jo razberemo iz številnih poslanic,
apostolskih pisem in govorov. Kadar je katoliška Cerkev javno napadla totalitarne
sisteme, so bili njeni duhovniki in verniki preganjani, zaprti, mučeni, umorjeni in
končali so v koncentracijskih taboriščih ter državnih zaporih. To pa je bil razlog, da se
je šla Cerkev tiho vojno proti totalitarnim sistemom. Drugi pa so Cerkev opravičevali,
da zato odklanja obsodbo totalitarizmov, ker se boji, da bi v nasprotnem primeru
izgubila velik del vernikov. Tako stališče Cerkve so celo izkoriščali in ga navajajali kot
oviro pri nadaljnjem ekumenskem dialogu.
Ko se je končala prva svetovna vojna in je bilo novembra 1918 doseženo premirje, 1919
pa versajski mir, je bilo videti, da je mir na dosegu roke. A ni bilo tako, saj se vojna v
resnici ni končala, ker niso bili odstranjeni vzroki zanjo. Od petih monarhij je ostala
samo ena, Velika Britanija. Avstro-ogrska monarhija je propadla, v carski Rusiji so
oblast prevzeli boljševiki, nemški rajh se je preoblikoval v ekstremno totalitarno
weimarsko republiko, Turčija je izgubila evropska ozemlja. V vojni dejansko nihče ni
zmagal, z mirom pa tudi poraženci niso bili zadovoljni.
Po vsem svetu se je začel širiti strah pred komunistično ideologijo, ki se je pojavila kot
odgovor na materialno in politično krizo. Prva žrtev totalitarnega odgovora na krizo
propadlega moralnega in političnega sistema je bila Kraljevina Italija, ki so jo v začetku
20. st. pretresale stavke in politične krize. V strahu pred širjenjem komunističnega
virusa iz Rusije se je pojavila nacionalistična totalitarna elita, ki je želela pod vodstvom
razočaranega socialista Benita Mussolinija Italiji povrniti slavo nekdanjega cesarskega
Rima.
Fašistična ideologija se je hitro razširila in zajela tudi nemško weimarsko republiko, ki
je bila največja poraženka v vojni. Čeprav je za premirje zaprosila med prvimi, so se
njeni prebivalci počutili izgubljeni in opeharjeni, ker so se bili pripravljeni bojevati
naprej. Niso se mogli privaditi na življenje v miru. Razmere sta zaostrila še dva
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gospodarska zloma v razdobju nekaj let. Velika Britanija in Francija sta Nemčiji s
ponižujočo versajsko pogodbo naložili visoko vojno odškodnino. Druga kriza je
povezana s hiperinflacijo leta 1923, z obdobjem številnih državnih prevratov z leve in
desne, ter borznim zlomom v New Yorku, ki je sprožil svetovno gospodarsko krizo.
Mlada weimarska republika ni bila dovolj trdna. Kot odgovor na krizo je prišel nov,
nacistični režim, ki je bil najhujši totalitarni režim dotlej.
Za razliko od nemškega in italijanskega totalitarizma so v Rusiji po koncu državljanske
vojne, ki jo je sprožila revolucija leta 1917, prišli na oblast boljševiki, katerih
totalitarizem je temeljil na razrednem boju. Prve žrtve je terjal med duhovniki Ruske
pravoslavne Cerke kakor tudi med grškokatoliškimi duhovniki v Ukrajini, ki je bila
takrat še del Sovjetske zveze. Cerkev je bila kot predstavnik krščanstva naravni
sovražnik materialističnega komunizma. V 20. in 30. letih 20. st. so porušili številne
cerkve, duhovnike pa so deloma pomorili, deloma pa odvedli v prva koncentracijska
taborišča (gulage) v Sibirijo. Sleherna oblika religije je bila prepovedana. Bilo je le
vprašanje časa, kdaj se bodo totalitarizmi spopadli med seboj.
Totalitarni režimi so imeli različen odnos do Cerkve in vere, cilj pa jim je bil skupen:
zatiranje vere, predvsem krščanstva in njegova podreditev ideologiji. V Nemčiji je bila
vodilna ideologija rase in naroda, v Italiji države, v Rusija pa razreda. Vsi trije režimi so
se bojevali proti krščanstvu, hkrati pa so na piedestal božanstva postavljali človeka,
seveda vsak na svoj način.
Omeniti je treba še primer Španije, ki je bila v kratkem obdobju 30. let 20. stoletja žrtev
dveh totalitarizmov. V času republike so paravojaške republikanske formacije izvajale
nasilje nad duhovniki, zatem je prišla na oblast fašistična falanga pod vodstvom
generala Franca.
Virus totalitarizma je zajel tudi naše ozemlje, tako večinsko pravoslavna področja kot
tudi kraje, kjer so bili prebivalci pretežno katoliški. Žrtvi totalitarizma sta bili obe
Cerkvi, Katoliška in Pravoslavna, še zlasti po razpadu prve Jugoslavije (Kraljevine
Jugoslavije). Prav tako je znano delovanje psevdototalitarnih sistemov v Kraljevini
Jugoslaviji po atentatu na kralja Aleksandra I. Karađorđevića.
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2.3 Druga svetovna vojna in trpljenje kristjanov v času socialistične
Jugoslavije

Državo Južnih Slovanov je pretresala politična in ekonomska kriza, ki je trajala skoraj
ves čas obstoja t. i. prve Jugoslavije. 22 Krizo so oteževali še nerazrešeni nacionalni
odnosi in nerazjasnjena verska vpašanja. Največja težava je bilo vprašanje verske
svobode, ki je v praksi ni bilo. Leta 1939 je prišlo le do nekakšnega poskusa
federalizacije Kraljevine Jugoslavije, ko je bila s priključitvijo Primorske in Savske ter
delov Vrbaske in Zetske banovine oblikovana Velika banovina Hrvaška. Istega leta se je
že nakazovala nova vojna.
Druga svetovna vojna se je začela septembra 1939 z napadom Nemčije in Sovjetske
zveze na Poljsko. Jugoslovanskim politikom se je zdelo, da bo vojna vihra obšla
Kraljevino Jugoslavijo, a se to ni zgodilo. Ko je bila z državnim udarom SimovićMirković dne 27. marca 1941 odstavljena vlada Cvetković - Maček ter regent Pavle
Karađorđević, so sile osi ocenile, da je situacija v Jugoslaviji preveč nestabilna, nova
oblast pa preveč naklonjena Veliki Britaniji, da bi jo mogli tolerirati. V kratki aprilski
vojni (6. – 17. aprila 1941) je bila jugoslovanska vojska premagana, ozemlje pa
razkosano. Velik del ozemlja so si razdelile države, ki so sodelovale v invaziji, ostala
ozemlja pa so bila oblikovana v tri marionetne države. To so: Neodvisna država
Hrvaška, Srbija pod nemško okupacijo in Kraljevina Črna Gora pod italijansko oblastjo
(Tomašević 2010,55).
Zlom skupne države je pomenil začetek mučeništva za Cerkve na tem področju.
Dogodki vojnih let pa so močno oblikovali odnose med obema največjima Cerkvama.

22

Skupna država Južnih Slovanov je nastala kot proces združevanja Kraljevine Srbije z deželami avstroogrske monarhije, ki so se od nje odcepile ter vstopile v državno pravno zvezo s Kraljevino Srbijo. Ta
državna tvorba se je najprej imenovala Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, preimenovala pa se je po
šestojanuarski diktaturi (6.1.1929), s katero se je Aleksander I. Karađorđević poskusil upreti nastajajočim
nacionalnim težnjam, ki so privedle do atentata v skupščini. .
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2.3.1 Cerkve in medcerkveni odnosi v drugi svetovni vojni na ozemlju
bivše Jugoslavije

Po padcu Kraljevine Jugoslavije sta se Katoliška in Srbska pravoslavna Cerkev znašli v
težkem položaju in vrtincu pritiskov z vseh strani. Totalitarne ideologije držav osi so si
prizadevale, vsaka na svoj način, da bi si podredile Cerkev. Zapiranje duhovnikov,
zaplembe premoženja, preganjanja in mučenja zaradi rasne ali narodne pripadnosti so
bili stalna praksa tako v Katoliški kot Srbski pravoslavni Cerkvi, posebno na ozemlju
Slovenije, kjer je to trpljenje že na začetku vojne prizadelo več sto duhovnikov,
redovnikov in redovnic. Kakršen koli poskus medsebojne solidarnosti v Sloveniji in
drugod po Jugoslaviji so okupatorji budno spremljali in kaznovali. Duhovnike obeh
Cerkva, ki so se uprli okupatorjevi rasistični ideologiji, je čakala likvidacija ali pa so jih
odvedli v taborišče, kjer so umrli mučeniške smrti.
Obe Cerkvi sta bili po izbruhu vstaje v primežu sil osi in sredi spopadov različnih
kolaboracionistov in vstajnikov. Zato se med Cerkvama niso mogli razviti uradni
odnosih.

2.3.2 Srbska pravoslavna Cerkev v drugi svetovni vojni

Srbska pravoslavna Cerkev, njeni verniki, duhovniki in menihi, so se znašli pod
udarom okupatorske oblasti, predvsem nemške, pa tudi italijanske in bolgarske, ki so
menile, da je del duhovnikov vodil demonstracije po pristopu Jugoslavije k trojnemu
paktu. Nemci so prav tako menili, da je bila Srbska pravoslavna Cerkev skupaj s
probritansko naravnanimi politiki glavna pobudnica državnega udara 27. marca 1941.
Od začetka okupacije so nacisti v Srbski pravoslavni Cerkvi kot tudi v drugih verskih
skupnostih prepoznavali resen političen in obveščevalno-varnostni problem. Prav zato
so imeli že v prvih dneh vojne cilj, da aretirajo cerkvene dostojanstvenike, predvsem
tiste, ki so jih imeli za sovražne politiki nacistične Nemčije. Prijeli so patriarha Gavrila
Dožića, škofa Irineja Đorđevića in Nikolaja Velimirovića ter zavzeli zgradbo sedeža
srbskega patriarhata in s tem onemogočili osrednjo oblast Srbske pravoslavne Cerkve.
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Zgradbo patriarhata so spremenili v vojašnico, izropali so opremo in knjižnico, odnesli
gotovino in dragocenosti, deloma so uničili tudi arhive (Ristović 2000,77).
Poleg tega je bila Srbska pravoslavna Cerkev tudi pod velikim pritiskom
kolaboracionističnih sil, ki so od nje pričakovali podporo za svoje delovanje, v skladu z
ugledom, ki ga je Srbska pravoslavna Cerkev imela med ljudstvom. Nanjo sta pritiskali
tudi dve vstajniški gibanji: četniki Dragoljuba Draže Mihajlovića in partizani Josipa
Broza Tita.
Lojalnost vrha Srbske pravoslavne Cerkve kralju in njegovi vladi v Londonu ni bila
prednost temveč problem. Cerkev je ostala brez patriarha, številni duhovniki in menihi
so bili umorjeni. Del Cerkve je podpiral kolaboracionistične oblasti, drugi del pa
četniško vstajo. Manjši del je podpiral partizansko odporniško gibanje, ne glede na
njegovo komunistično ozadje; pomembno je bilo biti solidaren z narodom in se bojevati
za svobodo. Srbska pravoslavna Cerkev je izgubila velik del svoje jurisdikcije nad
zahodnim delom nekdanje države. Tam je obstajala Neodvisna država Hrvaška, ki so jo
vodili ekstremistični nacionalistični ustaši. Ustaška oblast si je zastavila cilj, da
spremeni etnično strukturo države. Ena njenih prvih odločitev je bila prepoved
delovanja Srbske pravoslavne Cerkve in sklep o ustanovitvi avtokefalne hrvaške
pravoslavne Cerkve. Nekateri zgodovinarji v tem ukrepu vidijo skrb države, da bi
omilila nemške in italijanske pritiske na Srbe na Hrvaškem. Na drugi strani pa je
določeno število nižjih duhovnikov Srbske pravoslavne Cerkve podpiralo četniške
napade na civiliste. Vse to je le poslabševalo položaj Srbske pravoslavne Cerkve v drugi
svetovni vojni.

2.3.3 Katoliška Cerkev v drugi svetovni vojni na ozemlju bivše
Jugoslavije

Sliko o nedvomnem mučeništvu Katoliške Cerkve in njenih duhovnikov, vernikov,
redovnikov in redovnic v drugi svetovni vojni nekoliko izkrivljajo dogajanja v času
Neodvisne države Hrvaške (NDH). Presoja teh dogodkov skozi prizmo komunističnega
videnja sveta in brez upoštevanja njihovih globljih vzrokov ima še danes posledice za
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obe Cerkvi. Ne želimo analizirati ravnanj posameznikov in oblasti v NDH, ne moremo
pa spregledati gibanj, ki so povzročila zverinsko morijo, ki so jo po koncu vojne
nekateri zgodovinarji izenačevali z verskimi vojnami. Nekateri zgodovinarji so namreč
relativizirali ali celo izenačevali Cerkev in narod, posebno v hrvaškem primeru. Drugi
zgodovinski podatki pa prikazujejo NDH predvsem kot ekstremistično in poudarjajo, da
so bili njeni voditelji že pred prevzemom oblasti skrajno proticerkveno in
protiklerikalno usmerjeni. O njej govorijo še sledeča dejstva: večinska Katoliška Cerkev
se je tedaj spraševala, ali naj se dovoli spreobrnitev ali prestop iz pravoslavne ali katere
druge vere v katoliško v primeru življenjske ogroženosti ali naj se prosilca prepusti na
milost in nemilost fašistično-ustaškemu režimu. V zvezi s to moralno dilemo je nadškof
A. Stepinac izjavil: "Kadar pridejo k vam osebe judovske ali pravoslavne veroizpovedi
in se nahajajo v smrtni nevarnosti ter želijo prestopiti v katolištvo, jih sprejmite, da
rešite človeška življenja. Ne zahtevajte od njih nobenega posebnega verskega znanja,
ker pravoslavni so kristjani, tako kot mi, judovska vera pa je tista, iz katere krščanstvo
poganja svoje korenine. Naloga in dolžnost kristjanov je v prvi vrsti reševati ljudi. Ko
bo minil ta čas norosti in divjanja, bodo v naši Cerkvi ostali tisti, ki so prestopili iz
prepričanja, medtem ko se bodo ostali vrnili na svoje, ko bo nevarnost minila.” (Benigar
1993,395).
Ta režim je uničil veliko življenj drugače mislečih, ljudi drugačnih narodnosti, ras in
ver. Pod njim je trpelo veliko duhovnikov, ki se niso strinjali z rasnimi nacionalističnimi
teorijami, saj so bile v diametralnem nasprotju z učenjem papeža in Cerkve, ki je svoj
nauk predstavila v okrožnici Mit brennender Sorge. Tedanji režim je postavljal nacijo in
državo nad vse, in vsi, ki se niso prilagajali tem okvirom, so bili izpostavljeni
preganjanju. Na udaru so bili prvi Srbi, a ne zaradi vere, ampak zaradi narodnosti. Žal je
tudi del nižjega duhovništva, ki ga je preslepila nacionalistična propaganda, deloval v
nasprotju s smernicami nadškofa Stepinca in ostalih škofov, ki so v državni oblasti
prepoznali dejavnik, ki je izkoriščal vero za svoje namene in skušal Cerkev podrediti
svoji ideologiji. Del nižjih duhovnikov je namreč sprejemal ustaške ukrepe,
posamezniki so bili tudi prostovoljci v taboriščih smrti in so sodelovali pri preganjanjih
(Matković 1980,127).
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2.3.4 Pismo generala manjših bratov hrvaškim frančiškanom

V kolikšni meri je bilo to ravnanje nižjega klera v nasprotju z uradnim stališčem
Cerkve do totalitarnih režimov, razberemo iz pisma ali navodil, ki jih je tedanji general
Frančiškovega reda, brat Leonardo Maria Bello 23 namenil frančiškanskemu redu na
ozemlju tedanje Neodvisne države Hrvaške. V tem pismu z datumom 24. julij 1941,
potem ko so bili objavljeni rasni zakoni v NDH, v desetih točkah preberemo:
1. Preudarno, a odločno vztrajati, da se uresniči sklep provincialnega sestanka v
Zagrebu od 10. do 12. junija 1941, po kateren noben frančiškan ne sme biti član
ustaškega hrvaškega gibanja.
2. Z vso odločnostjo vztrajati, da se frančiškani ukvarjajo samo z duhovnimi in
duhovniškimi dejavnostmi, svetne in politične pa naj prepustijo svetovljanom in njihovi
odgovornosti.
3. Frančiškani ne smejo imeti nič pri izgonih Srbov in Judov, pri zaplembah njihovega
premoženja, premičnega in nepremičnega, pri izseljevanju Srbov v Srbijo in
naseljevanju Hrvatov v dosedanja srbska naselja.
4. V skladu s tem ne sme biti noben frančiškan: a) v odborih in sodiščih, ki ugotavljajo
krivdo četnikov in drugih Srbov proti Hrvatom ter jim izrekajo kazni; b) v odborih in
uradih za naseljevanje Hrvatov v srbskih naseljih in na posestvih, odvzetih Srbom; c) v
odborih in uradih za izseljevanje Srbov in zaplembo njihovega premoženja.
5. Tako frančiškanske župnije kot samostani in province ne smejo sprejeti v dar ali
kupovati premičnin in neprimičnin, ki so bile pred vojno last Srbov in Judov.
6. Če imajo očetje provinciali in ugledni frančiškani možnost, naj zastavijo vse moči pri
oblasti in vodilnih ljudeh sedanje Neodvisne države Hrvaške, naj se ne maščujejo, ne
preganjajo nedolžnih, ne odvzemajo premoženja in ne izvajajo nasilnega preseljevanja
Srbov iz njihovih dosedanjih bivališč.

23

Superiore generale di tutto l'ordine dei frati minori e umile servo di Dio. V času od 1917 do 1949.
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7. Kjer se pokaže priložnost, naj frančiškani vzamejo v zaščito preganjane Srbe in Jude
pred ljudskimi množicami in pred državnimi oblastmi. Kolikor morejo, naj očetje
provinciali in samostanski predstojniki previdno in na skrivaj tudi materialno pomagajo
pregnanim in potrebnim bratom Srbom.
8. Frančiškani ne smejo nasilno in množično spreobračati pravoslavnih v katoliško
vero. V upravljanje ne smejo prevzeti nobene pravoslavne župnije, tudi če jim jo ponudi
prevzvišeni gospod ordinarij. Seveda pa so prestopi posameznikov v katoliško vero iz
prepričanja in v polni svobodi dovoljeni in zaželeni tako danes kot že od nekdaj.
9. Iz frančiškanskih župnij, kjer so katoličani pomešani s Srbi in drugimi verniki, velja
odstranitii dušne pastirje (župnike in kaplane) ki so nasilni in nepremišljeni in na
njihovo mesto postaviti zrele, dobre in previdne.
10. V primeru, da bi se kakšen frančiškan, zaslepljen z narodno suverenostjo, pregrešil
zoper dolžno prenašanje drugače verujočih in proti krščanski ljubezni do bližnjega, ga
je treba kaznovati glede na težo njegovega dejanja, na prvem mestu s premestitvijo v
drug kraj, kjer ne bo imel priložnosti za podobne prestopke (Lovrenović 1974,238).
Po drugi strani velja, da je del duhovščine Srbske pravoslavne Cerkve, kakor tudi nižji
kler v Neodvisni državi Hrvaški, sodeloval v četniških odredih, ki so vzeli pravico v
svoje roke in z novimi zločini nad nepravoslavnimi državljani maščevali nasilje nad
Srbi. 24
Sile osi so izkoriščale nacionalistična nasprotja, vendar ta izkušnja ni pripomogla, da bi
se vpletene strani iz tega kaj naučile in izvile iz zla nacionalizma. Po osvoboditvi in
ustanovitvi Federativne republike Jugoslavije je komunistični režim nacionalizem le
relativiziral, saj ni želel z njim zares obračunati. Vero, ki je predstavljala nadnacionalno
čustvo, pa je v prvih letih svoje vladavine nenehno napadal. Šele ko je prišlo do
otoplitve odnosov z Zahodom, je pritisk nekoliko popustil. Ena glavnih žrtev povojne
komunistične relativizacije in posploševanja dogodkov je bil zagrebško nadškof in
kasneje kardina Alojzij Stepinac.

24

Mišljen je Momčilo Đujić, komandant zloglasne Dinarske Divizije, ki se je namesto proti okupatorju
borila oja je umesto protiv okupatora, ratovala sa partizanima i ustašama, a za račun fašističke Italije.
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2.3.5 Zagrebški nadškof in kardinal Alojzij Stepinac
Stepinac je bil ena najbolj kontroverznih osebosti prve polovice 20. st. v prvi in drugi
Jugoslaviji.

Za

socialistično

Jugoslavijo

je bil

eden

največjih

sovražnikov

komunističnega režima skupaj z ljubljanskim škofom Gregorijem Rožmanom, ki so ga
komunisti obtožili veleizdaje in kolaboracije z nacisti. Večinski del Srbske pravoslavne
Cerkve je verjel takim obtožbam in v kardinalu Stepincu videl eno največjih ovir pri
ekumenskem dialogu s Katoliško Cerkvijo. In to kljub temu, da se je kardinal Stepinac v
prvi svetovni vojni kot solunski prostovoljec boril na strani srbske vojske in ga je kralj
Aleksander predvidel kot kandidata za nadškofa koadjutorja. Dogodki v Kraljevini
Jugoslaviji, krepitev nacionalnih teženj kot posledica krepitve nacionalističnih,
šovinističnih in komunističnih gibanj v državi, atentat in umor v skupščini, ki ga je
srbski radikalec izvršil nad hrvaškimi poslanci, uvajanje diktature, umor kralja
Aleksandra, odklonitev konkordata, želja po prevladi srbskih politikov in pravoslavne
Cerkve v Kraljevini Jugoslaviji, ter na drugi strani želja hrvaških politikov po
samostojnosti – vse to je nadškofa Stepinca utrdilo v spoznanju, da je enotnost med
bratskima narodoma zanesljivo nemogoča. Čeprav je bil v začetku velik Jugoslovan, je
želel živeti v demokratični, svobodni državi Hrvaški.
Fašistična in ustaška oblast NDH je izganjala in pobijala hrvaške prebivalce srbskega
porekla, ki so bili pravoslavne veroizpovedi, prav tako etnične Hrvate, ki se niso
strinjali s politično ideologijo sovraštva, zaradi katerega je bilo veliko katoliških
duhovnikov izgnanih in zaprtih v koncentracijskih taboriščih, skupaj s komunisti. Ubitih
je bilo tudi sedem slovenskih duhovnikov kot tudi veliko število Romov in Judov.
Nadškof Stepinac je želel, da imajo Hrvati državo, ni pa podpiral ustaškega in
totalitarnega načina ustvarjanja hrvaške državnosti in zločinov tega režima; isto velja za
številne duhovnike in pripadnike hrvaškega naroda. Uradno se je uprl ustaškemu režimu
in zločinom, ki so se dogajali iz rasnih in verskih nagibov. Na praznik Kristusa Kralja je
v svoji pridigi poudaril: "Vsaka človeška oseba nosi na sebi pečat živega Boga, ne glede
na raso ali ime.” Z nasiljem in zločini tedanjega režima se ni strinjal tudi brat Alojzija
Stepinca, Maksim Stepinac in bil zato leta 1943 ubit, skupaj s še tridesetimi
sonarodnjaki. Na zagrebškega nadškofa so bili organizirani tudi trije neuspešni
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atentati. 25 Ves čas obstoja NDH se je nadškof srečeval z moralnim vprašanjem, ali naj
dovoli nasilna prekrščevanja, s čimer se osebno ni strinjal, ker je to v nasprotju z
naukom Katoliške Cerkve o svobodni volji. Po drugi strani pa je vedel, da bi s tem rešil
življenja tisočev nedolžnih. Ker je privolil v prakso prekrščevanja, pa tudi zaradi svojih
izjav proti komunistom in končno, ker se ni strinjal s komunistično idejo o ustanovitvi
hrvaške Katoliške Cerkve, s čimer so komunisti želeli Cerkev odvrniti od Rima, je bil
obsojen na hišni pripor pod stalnim policijskim nadzorom, postopno pa so ga tudi
zastrupljali. S tem je postal mučenec komunističnega sistema Jugoslavije in Hrvaške.
Njegova usoda in mučeništvo sta vplivala na poslabšanje odnosov med Jugoslavijo in
Svetim sedežem, ki so po njegovem prijetju padli na najnižjo stopnjo. Kontroverznost
Stepinčeve osebnosti je bila med drugim v tem, da je bil kot prepričan katoličan ter v
mladosti velik Hrvat in Jugoslovan (bil je celo podporočnik v srbski in poročnik v
jugoslovanski vojski), nad dogajanjem v Jugoslaviji in odnosom državnega vrha do
hrvaškega naroda tako razočaran, da je v začetku druge svetovne vojne dolgoletnemu
prijatelju v pogovoru zaupal nekaj misli, ki jih je ta prijatelj takole povzel: "Ko je
govoril o nevarnosti komunizma in velikosrbskih apetitih, mi je rekel, če bi moral
izbirati med dvojnim zlom, bi vedno izbral komunizem. Vprašal sem ga: zakaj? Zato,
ker nam bodo komunisti pobili samo duhovnike, škofe in pomembnejše katoličane, a ko
pridejo na oblast velikosrbi, nam bodo potolkli otroke v zibelkah. To je rekel pred
vojno!” 26 Ker Srbska pravoslavna Cerkev še vedno vztrajno nasprotuje, da bi bil blaženi
Alojzij Stepinec razglašen za svetnika, je papež Frančišek predlagal, da se ustanovi
skupna komisija, ki naj prouči vsa dejstva, ki so po gledanju Srbske pravoslavne Cerkve
oviro za dialog.
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Krišto 2, dokument št. 342, str. 354; Krišto 3, str. 88-89.

26

Patilo Bartoll (1906-2001) je bil več let prefekt Kongregacije za svetnike, Glas Koncila 1992.
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3 POLOŽAJ KATOLIŠKE CERKVE IN SRBSKE
PRAVOSLAVNE CERKVE V SOCIALISTIČNI
JUGOSLAVIJI IN NJUNI MEDSEBOJNI ODNOSI

3.1 Odnosi med Katoliško Cerkvijo in Srbsko pravoslavno Cerkvijo
med 1945–1962

V želji, da se znebi svojih nasprotnikov in drugače mislečih, je komunistična partija
Jugoslavije po prevzemu oblasti v novo nastali jugoslovanski državi prvenstveno želela
vsiliti svojo novo komunistično-socialistično ideologijo kot religijo, kjer je križ
potrebno zamenjati s peterokrako zvezdo, Sveto pismo pa z manifestom komunistične
partije. Pri tem se je partija sklicevala tudi na nacionalizem kot krivca za mnoge žrtve
na Balkanu.
Nov totalitarni režim je politiko izrabljal za surovo obračunavanje s svojimi nasprotniki
in drugače mislečimi, med katerimi so – poleg tistih, ki so zares podpirali nacizem in
fašizem – trpeli tudi mnogi nedolžni in krivo obtoženi ljudje samo zato, ker so podpirali
monarhijo in demokratično ureditev države, kakršno so poznali v zahodnih evropskih
državah; pa tudi taki, ki so bili premožnejši in jim je oblast premoženje nasilno odvzela.
Posebno nevarnost za novo oblastno ideologijo je predstavljala vera ali religija.
Katoliško in Srbsko pravoslavno Cerkev je komunistična oblast videla kot največjo
nevarnost, zato je za vsako ceno želela vsili absolutno oblast nad Cerkvama, vedoč, da
imata velik vpliv med ljudmi. Cerkvi je na prefinjen način obtoževala, da sta podpirali
fašistično oblast ter z njo sodelovali. Svojo odločnost, da obračuna z drugače mislečimi,
to je z narodnim sovražnikom, je pokazala na mnogih montiranih procesih. Na ta način
je država legalizirala pravico, da je lahko zaplenila cerkveno premoženje, z obtožbami
razglasila bogoslovce, duhovnike in škofe za sovražnike ljudstva in narodne izdajalce,
hkrati pa narodno sovraštvo pripisala veri in Cerkvi in ju s tem prikazala kot glavnega
krivca zločinov, ki so se zgodili v drugi svetovni vojni.
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Katoliška Cerkev je zagovarjala demokratičen način ureditve države po zahodnem
vzoru, Srbska pravoslavna Cerkev pa demokratično monarhijo. Komunistična partija
Jugoslavije je želela oblikovati neodvisno Katoliško Cerkev, ki bi bila ločena od Rima.
Podrejena naj bi bila neposredno partiji in izvrševala naj bi njene ukaze. Načrta ni
mogla izpeljati, ker so duhovniki ostali zvesti Rimu. Druga ovira za realizacijo pa je bil
zagrebški nadškof Alojzij Stepinac, kot je bilo že zgoraj opisano, zaradi česar SFRJ ni
imela diplomatskih odnosov z Vatikanom vse do leta 1970. Zdi se, da se je Katoliška
Cerkev lažje uprla in preživela pod komunisti, ker je imela podporo zahodnih
demokratičnih držav, medtem ko je bil položaj Srbske pravoslavne Cerkve drugačen, saj
je bila ruska pravoslavna Cerkev kot največja med pravoslavnimi Cerkvami prav tako
pod popolno kontrolo komunistične partije. Med pravoslavnimi cerkvami je bila edino
Grška Cerkev svobodna in povezana z zahodnimi državami. V socialistični Jugoslaviji
je podobna usoda doletela tudi islamsko in judovsko versko skupnost.
Ker oblasti ni uspevalo v popolnosti podrediti vere in religije svojim ciljem, je
uporabljala vse možnosti, da verske skupnosti pridobi za svoje interese. Tako je svoje
podpornike nagrajevala, nasprotnike pa kaznovala, jim grozila in celo ubijala njih in
člane njihovih družin.
Ateistična komunistična ideologija je privedla do ekonomskega propada in tako odprla
vrata nezdravemu nacionalizmu, šovinizmu in etnofiletizmu ter s tem ustvarila ugodna
tla za sovraštvo. Želja po maščevanju se je sprevrgla v vojno. Kriza vere je namreč
vodila v krize morale, ta v ekonomsko krizo, le-ta do družbenih napetosti in nemirov,
družbena kriza pa je na našem prostoru sprožila vojne.
Sovraštvo med Srbi in Hrvati so od zunaj vsiljevale in po potrebi spodbujale določene
velike sile in sosednji narodi, obenem pa so ga spodbujali tudi notranji dejavniki, ki so
poskušali oblikovati etnično čiste države, kar pa ni bilo izvedljivo brez nasilja. Dokaz za
to je razpad Jugoslavije v 90. letih prejšnjega stoletja, preureditev meja Hrvaške in
Bosne, vse to pa ob sklicevanju na nekatera zgodovinska dejstva iz določenega
zgodovinskega obdobja.
V 90. letih sta se komunizem in socializem v državah vzhodne Evrope kakor tudi pri nas
zrušila in s tem odprla pot nezdravemu nacionalizmu, ki se je preobrazil v šovinizem in

55

predramil duhove preteklosti. Posledice za medverske odnose in dialog med Cerkvami
so bile nepredstavljive. Ekumenizem je praktično zamrl po vsem svetu.
Natovo vojaško posredovanje zaradi zgrešene državne politike SFRJ je bilo neizbežno.
Ker so ga izpeljale večinsko katoliške in protestantske države, je to povzročilo ohladitev
odnosov med Cerkvami na našem ozemlju.
Konec druge svetovne vojne je s seboj prinesel opustošenje, nove oblasti pa so naredile
vse, da nasilno sekularizirajo družbo. Vse verske skupnosti, ki so delovale na ozemlju
Jugoslavije, so bile izpostavljene pritiskom, odvzemanju premoženja, zapiranju verskih
objektov in zapiranju duhovnikov ter cerkvenih dostojanstvenikov. Po vzoru Sovjetske
zveze so komunisti v prvih letih po prevzemu oblasti napadali zlasti dve največji verski
skupnosti, Srbsko pravoslavno in Katoliško Cerkev. Pričakovanje, da se bosta Cerkvi
povezali v boju proti terorju, se je izjalovilo. Njune odnose je oteževala zapuščina druge
svetovne vojne.
V nadaljevanju predstavljam nekaj dejstev, ki so oteževala in še danes otežujejo odnose
med dvema Cerkvama: po podatkih arhijerejske sinode Srbske pravoslavne Cerkve iz
Uradnega poročila (1945/46) je bilo več kot 240.000 Srbov nasilno spreobrnjenih v
katoliško vero, ostali pa so bili pobiti. Med žrtvami terorja je bilo v Neodvisni državi
Hrvaški v letih 1941–1945 veliko srbskih duhovnikov pobitih, izgnanih ali pa so končali
v taborišču Jasenovac. Uničeni so bili tudi številni verski objekti. 27 Odnose je
obremenjevalo dejstvo, da je oblast v NDH poskušala uresničiti staro idejo o
oblikovanju Hrvaške pravoslavne Cerkve in pohrvatiti ostale Srbe na Hrvaškem (Žutić
1977, 236). Odnose med Cerkvama je kvarilo tudi dejstvo, da je okoli 90 %
pravoslavnih duhovnikov, za razliko od katoliških, privolilo v sodelovanje v stanovskih
združenjih duhovnikov, ki jih je oblikovala nova oblast. Videti je bilo tudi, da so
komunisti zavzeli milejše stališče do pravoslavnih kakor do katoličanov. Procesov,
kakršen je bil proti nadškofu Stepincu, v primeru pravoslavnih duhovnikov ni bilo.
Komunisti so se namreč zgledovali po sovjetski politiki, ki je po začetku vojne z
nacistično Nemčijo dala določene svoboščine in privilegije Ruski pravoslavni Cerkvi.
Odnosi so bili oteženi tudi zato, ker je velika večina komunističnega kadra kot tudi
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Glasnik Srpske Patrijaršije 1946, 53.

56

partizanskih borcev izhajala iz pravoslavnega kulturnega in civilizacijskega kroga. Kot
ateisti in pristaši komunistične ideologije se seveda niso odrekli svojim narodnim
koreninam.
Nekateri avtorji na to problematiko gledajo s stališča konflikta dveh kulturnozgodovinskih razvojev. Večinsko katoliški Hrvati in Slovenci so se po tem mnenju
opirali na zahodno kulturo, vero in način razmišljanja, medtem ko so se Srbi in drugi
pravoslavni narodi nagibali k vzhodni tradiciji. Zaradi teh, skoraj tisočletje trajajočih
vplivov, ki so s svojimi razlikami določali miselnost in življenje narodov, je bilo zelo
težko uravnotežiti zgodovino bratskih narodov. Za boljše razumevanje stanja, ki je
vodilo v konflikte in poslabšanje odnosov med dvema Cerkvama na tem ozemlju,
moramo ponoviti nekaj dejstev:
1. Za razliko od trdnega eklezialnega stališča Katoliške Cerkve, pravoslavne Cerkve
nimajo trdne vizije cerkvenosti, namreč vrhovne avtoritete. Zaradi tega so dovzetne za
spremembe kot tudi za močnejši vpliv nacionalističnih idej in razumevanj.
2. Srbska pravoslavna Cerkev je svojo politiko in delovanje globoko prepletla z državo
in narodom, s tem pa je izoblikovala svojo posebnost (svetosavlje). Uveljavlja se
izenačevanje pripadnosti Cerkve s pripadnostjo narodu in krepi se nezdravi
nacionalizem, ki temelji na favoriziranju izključno svojega naroda in zmanjševanju ali
celo zanikanju pravice obstoja drugih narodov ter na velikodržavni ideji. Žal je del
Srbske pravoslavne Cerkve, ki je deloval kot nacionalna institucija, pripomogel h
krepitvi nezdravega nacionalizma. Bilo je samo vprašanje časa, kdaj se bo tak način
enačenja vere in naroda znašel na udaru drugega velikodržavnega nezdravega hrvaškega
nacionalizma (Kolarić 2005,180).
3. Kot je bilo že omenjeno, je bilo podpiranje velikodržavnega nacionalizma moteči
element v odnosu med Srbijo in Vatikanom in kasneje Kraljevino Jugoslavije in
Vatikanom. Pogosto namreč lahko slišimo, da Srbska pravoslavna Cerkev ni samo
pravoslavna, ampak tudi svetosavska Cerkev, ki služi Bogu in narodu. Zanjo je
značilno, da v primeru, ko ni hrvaške »nevarnosti,« kritizira odnose med državo in
Katoliško Cerkvijo in tako brani svoj položaj s teološkega in političnega vidika.
»Kritike« državne politike so bile dobrodošle ob obrambi pred avstro-ogrsko
nevarnostjo, kot tudi pred nevarnostjo unijačenja. To pomeni obrambo izvornega
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pravoslavja pred katoliškimi »zablodami«, kakor sta v svojih besedilih pisala Nikolaj
Velimirović, ki je napadal konkordat iz leta 1937 s stališča obrambe države, iz
eklezialnega razloga pa je v pismih konkordat in odnose s Katoliško Cerkvijo napadal
Justin Popović.
4. Zaradi enačenja naroda in vere se je velika večina pravoslavnih vernikov v drugih
delih Jugoslavije imela za Srbe, Srbska pravoslavna Cerkev pa je po obnovitvi v
Kraljevini SHS ter v komunistični Jugoslaviji dobila jurisdikcijo nad vsemi
pravoslavnimi verniki. Srbski zgodovinarji, politiki, cerkveni dostojanstveniki,
duhovniki in tudi verniki gledajo nanje kot na pripadnike srbskega naroda in srbskega
porekla. Med pravoslavnimi verniki je dodatne napetosti izzvala takratna želja
makedonskega naroda po oblikovanju lastne pravoslavne Cerkve. Po vzoru drugih
avtokefalnih pravoslavnih Cerkva je po osamosvojitvi leta 2003 to želel doseči tudi
črnogorski narod. Za to si danes prizadevajo tudi druge pravoslavne skupnosti po svetu,
npr. Ukrajina in ZDA , kjer živijo verniki pravoslavne veroizpovedi iz vseh
pravoslavnih avtokefalnih cerkva kot tudi predstavniki domačega pravoslavnega
prebivalstva.Tak razvoj političnih dogodkov je vodil v okrepitev velikodržavnega
nacionalizma. Nekateri avtorji to stališče utemeljujejo tudi s trditvijo, da med Srbi
skoraj ni katoličanov, vendar je to v nasprotju s popisom prebivalstva v Srbiji leta
2011. 28
Zaradi vsega navedenega in ob dejstvu, da je najštevilčnejši katoliški narod na tem
ozemlju hrvaški narod, se je po drugi svetovni vojni poglobilo nezaupanje, ki so ga
določeni duhovniki Srbske pravoslavne Cerkve spodbujali in s tem ustvarjali iz
katoliških sonarodnjakov sovražnike ali vsaj morebitne sovražnike. Na dialog ni dobro
vplivalo dejstvo vsesplošne sekularizacije, ki so jo spodbujali komunisti.
Šele po smrti nadškofa Stepinca (1960) in odstranitvi Aleksandra Rankovića (1965) je
najprej prišlo do otoplitve odnosov med državo in Katoliško Cerkvijo, zatem pa tudi do
obnavljanja stikov s Srbsko pravoslavno Cerkvijo.

Pozablja se dejstvo, da je bil ustanovitelj srbske države skupaj s svojimi sinovi krščen v latinskem
obredu v Zeti, pa zato niso bili nič manj Srbi.
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Prvi znaki otoplitve odnosov so se kazali na nižji ravni – z medsebojnimi stiki
bogoslovcev, ki sicer segajo že v začetek 19. stoletja in so se še okrepili v obdobju
balkanskih vojn. Bogoslovci, slušatelji ljubljanske, zagrebške in beograjske teološke
fakultete so vzdrževali zelo dobre odnose in si redno dopisovali za praznike. Žal so bili
ti odnosi prekinjeni v začetku druge svetovne vojne, ponovno pa so zaživeli skoraj
hkrati z začetkom II. vatikanskega koncila. 21. maja 1963 so bili ljubljanski bogoslovci
gostje beograjskih kolegov in tako so se vzpostavili prvi stiki med ljubljansko
nadškofijo in srbskim patriarhatom v Beogradu. Kmalu zatem je dekan zagrebške
teološke fakultete Mijo Dukić navezal stike z beograjsko teološko fakulteto. Prvo
srečanje katoliških in pravoslavnih bogoslovcev in študentov v Jugoslaviji je bilo na
praznik Gospodovega darovanja po julijanskem koledarju v beograjski cerkvi Ružici.
Po liturgiji, ki jo je vodil patriarh German, je zagrebške bogoslovce pozdravil profesor
Dušan Kordić. Naslednji dan so se udeležili bogoslužja v beograjski stolnici in bili na
sprejemu na bogoslovni fakulteti. Dekan fakultete dr. Miloš Erdeljan je ob tej
priložnosti rekel: »Hvala Bogu, da se je končno začelo. Do kdaj se nam bodo sovražniki
smejali?« (Kolarić 2005,1040-1041). Po vrnitvi iz Ljubljane so beograjski bogoslovci
vrnili obisk zagrebškim duhovniškim kandidatom v njihovem semenišču. Ta
zgodovinski dogodek otoplitve se je zgodil 8. in 9. marca 1964. V imenu takratnega
nadškofa Franja Šeperja je beograjske goste pričakal banjaluški škof Alfred Pichler, ki
je bil znan kot izrazito naklonjen ekumenizmu in dialogu s pravoslavnimi. To je postalo
očitno zlasti po njegovi senzacionalni izjavi o medverskih in mednacionalnih odnosih v
SFRJ, v kateri je obtožil Hrvate, da s svojim nacionalizmom zavračajo poskuse dialoga.
Srečanja so se udeležili tudi trije škofje, paroh Srbske pravoslavne Cerkve iz Zagreba
Jovan Nikolić in mnogi drugi. Škof Pichler je na koncu tega dvodnevnega srečanja
poudaril pomembnost srečanja za približevanje dveh veroizpovedi in ga označil kot
prvega v nizu srečanj, ki bodo pomagala k boljšemu razumevanju in medverskem
dialogu. Ti obiski so pomenili začetek ponovnega vzpostavljanja krhkega zaupanja med
dvema najštevilčnejšima verskima skupnostima na tem področju. Leto dni po
zgodovinskem obisku beograjskih študentov v zagrebškem semenišču so odnose
ohladili vetrovi nezaupanja, ki so jih sejali komunisti. Eden od sodelujočih v srečanju,
Mirko Bulović, takratni študent prvega letnika teologije, je napisal: »Dosti vode bo še
preteklo po Savi in Donavi, preden bodo Srbi in Hrvati postali bratje tako v narodnem
kot verskem pogledu« (Kolarić 2005,1041–1042). Ta mladenič je ostal na ekumenski
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liniji vse do okrepitve monastičnega gibanja v SPC, ki je vse poskuse dialoga med
pravoslavnimi in katoličani označilo kot »izdajo vere svetih očetov«. 29
Stike je poslabšalo še imenovanje Gabrijela Bukatka za beograjskega nadškofa. Bil je iz
vrst grkokatoličanov, ki so po mnenju »pravoslavnega« prebivalstva in Srbske
pravoslavne Cerkve izdajalci pravoslavja cerkvenih očetov (Kolarič 2005,1041–1043).
Čeprav je po skoraj dvajsetih letih pritiska oblasti na verske skupnosti izgledalo, da bo
prišlo do otoplitve in ponovne vzpostavitve odnosov med Srbsko pravoslavno in
Katoliško Cerkvijo, se to ni zgodilo vse do začetka drugega vatikanskega koncila, ki so
ga pomagali pripravljati tudi pravoslavni teološki strokovnjaki. Ko se je ta začel, med
Cerkvama ni bilo sodelovanja pa tudi ne zaupanja.
Že omenjeni banjaluški škof Alfred Pichler je nadaljeval delo dveh velikih slovenskih
zagovornikov dialoga, Antona M. Slomška (Kolarić 2005,1041–1042) in Janeza
Gnidovca, in je naredil vse, da bi prišlo do sprave in obnovitve stikov in dialoga med
Cerkvama. Vsebina njegove božične poslanice za leto 1964, ki je izzvala veliko
spotikanje v nekaterih krogih Katoliške Cerkve v Jugoslaviji, je bila poskus sprave. V
njej je namreč škof Pichler ponižno priznal, da so bili v času druge svetovne vojne
nekateri pripadniki Cerkve dejavno udeleženi pri vojnih nacionalističnih hudodelstvih in
se pri tem sklicevali na svojo pripadnost Cerkvi. Škandal, ki ga je ta poslanica
povzročila, je bil tolikšen, da ga duhovniki banjaluške škofije niso v celoti prebrali pred
verniki.
Imenovanje Gabrijela Bukatka za beograjskega škofa pomočnika in pozneje
rezidencialnega nadškofa namesto Ujčića, je bil za Srbsko pravoslavno Cerkev hud
udarec. Ker je bil Bukatko škof vzhodnega obreda (po drugem vatikanskem koncilu
grkokatoličane imenujemo katoličani vzhodnega obreda), je Sveti sedež predvidel, da
bo njegovo imenovanje ustvarilo boljše razmere za dialog in ekumenske odnose s
sestrsko Cerkvijo, kajti "grkokatoličani” opravljajo bogoslužje v istem obredu kot
pravoslavni. Žal so Srbi to razumeli kot vatikansko politiko "unijačenja.” Zaradi strahu
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Ta študent je kasneje postal menih in današnji vladika Bački, IrinejBulović. Kljub temu, da je njegov
duhovni oče Justin Popović, med pravoslavnimi imenovan Ćelijski, ki je drugače velik nasprotnik
ekumenizma in dialoga s katoliki, je vladika Irinej še naprej zagovornik dialoga in ekumenizma. Opomba
avtorja.
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pred priključitvijo Katoliški Cerkvi, pred izgubo nacionalne identitete in reakcijo drugih
pravoslavnih Cerkva je vrh Srbske pravoslavne Cerkve okleval pri odločitvi, da bi na
koncil poslal opazovalce. Čeprav so bile povabljene vse pravoslavne Cerkve, je na prvih
zasedanjih koncila imela opazovalce samo Ruska pravoslavna Cerkev. Razpeta med
željo, da ohranja dobre odnose tako z državo kot tudi z drugimi pravoslavnimi
Cerkvami, je Srbska pravoslavna Cerkev končno odločitev prepustila sinodi (Radić
2001,5). Ta se ni odločila, da na koncil pošlje opazovalce, ker je želela ohraniti enotnost
svoje Cerkve in se izogniti notranjim prepirom med zagovorniki in nasprotniki dialoga.
V virih Arhiva Jugoslavije je navedeno, da je SPC poslala opazovalce na II. vatikanski
koncil ob koncu zadnjega zasedanja. Seveda ta odločitev ni bila sprejeta čez noč.
Odločitev moskovskega patriarhata, da pošlje svoje predstavnike na koncil, je
presenetila ostale pravoslavne Cerkve. To pa zato, ker je bil že sklican vsepravoslavni
koncil, na katerem naj bi se vse pravoslavne Cerkve dogovorile glede udeležbe svojih
opazovalcev na koncilu. Srbski patriarh German, ki je bil v dobrih odnosih z
ekumenskim patriarhom Atenagorom in ostalimi patriarhi, zlasti pa z moskovskim, je
od Carigrada in Moskve pričakoval konkretna navodila glede vzpostavljanja odnosov in
dialoga s Katoliško Cerkvijo.
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To je povzročilo precejšnjo težavo v ustaljeni

korespondenci med SPC in ekumenskim patriahatom, ki je moral, presenečen nad rusko
udeležbo, tudi sam premisliti o svoji udeležbi na koncilu. Še posebej, ker je v tem času
obstajalo veliko rivalstvo med Moskvo in Carigradom v zvezi z vprašanjem, kateri
patriarhat bi moral predstavljati pravoslavni svet v odnosih z Zahodom. Sinoda Srbske
pravoslavne Cerkve je že avgusta 1962 sprejela odločitev, da na II. vatikanski koncil
pošlje opazovalce, a ne prej, dokler se vse pravoslavne Cerkve ne dogovorijo o
skupnem nastopu. Srbska pravoslavna Cerkev je bilak sodelovanju na zasedanjih
koncila povabljena s pismom kardinala A. Bea, in sicer preko drugih patriarhatov, v tem
primeru preko ekumenskega v Carigradu. 31 Srbska pravoslavna Cerkev je z odločitvijo
odlašala, saj je kolebala med jasno željo, da pošlje opazovalce in potrebo, da ohrani
videz solidarnosti z drugimi pravoslavnimi Cerkvami. Na drugo pismo kardinala A. Bea
je odgovorila z osebnim pismom patriarha Germana, v katerem je pojasnil, da povabilo
preko kardinala, namesto da bi ga napisal papež sam, razume kot izraz superiornosti
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Rima. 32 Končno je sinoda Srbske pravoslavne Cerkve po dvoletni korespondenci s
patriarhi drugih Cerkva, z Rimom in z oblastmi v SFRJ, leta 1963 potrdila svojo
udeležbo na koncilu. Opazovalci so na koncil odšli oktobra 1965 z navodili, da sledijo
delu predstavnikov Moskovskega patriarhata ter da o vsem direktno poročajo patriarhu
Germanu.
Dejstvo je, da so se pravoslavne Cerkve v ekumensko gibanje vključile že leta 1923,
torej pred uradno pridružitvijo Katoliške Cerkve (Kolarić 2005,200).
Pomemben korak v odnosih med Katoliško in pravoslavno Cerkvijo se je zgodil ob
sklepu koncila (7. decembra 1965), ko sta patriarh Atenagora in papež Pavel VI.
preklicala medsebojno izobčenje iz leta 1054.

3.2 Odnos Srbske pravoslavne Cerkve do ekumenizma in do Katoliške
Cerkve pred Drugim vatikanskim koncilom in med njim

Za razumevanje teh odnosov moramo predvsem izhajati iz dokumentov II. vatikanskega
koncila in stališča Srbske pravoslavne Cerkve do njih. V pokoncilskem času so namreč
v pravoslavnih publikacijah izhajale analize glavnih koncilskih dokumentov, predvsem
tistih, v katerih je podana katoliška ekleziologija (Dimitrijević 1966,77), to je nauk o
Cerkvi. Pravoslavne Cerkve sta v dokumentih koncila vznemirili dve ključni točki
novega nauka o Cerkvi, po katerem obstaja samo ena Cerkev, Cerkev, ki jo je Kristus
po vstajenju zaupal apostolu Petru in apostolom, ki skupaj z njim predstavljajo njen
temelj. Do tu se pravoslavne Cerkve strinjajo z opredelitvami II. vatikanskega koncila,
vendar jih je, glede na vse dostopne izjave te dobe, vznemirjal nauk, po katerem samo
Rimska cerkev predstavlja Kristusovo skrivnostno telo in da poleg nje ne obstaja
nobena druga Cerkev v pravem pomenu te besede. Poleg tega so pravoslavne Cerkve in
njihovi teologi videli težavo (in jo še vedno vidijo) v katoliškem nauku o papežu,
njegovem prvenstvu in nezmotljivosti. Ta nauk ali dogma, sprejeta na I. vatikanskem
koncilu in podrobneje razložena v dokumentih II. vatikanskega koncila, dobi svoje
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dopolnilo v nauku o škofih in njihovem odnosu do papeža, ki ga I. vatikanski koncil ni
mogel doreči. V publikaciji Pravoslavna misel je profesor Dimitrijević leta 1966 v
analizi dokumentov koncila izrazil tudi strah glede usode dialoga, ki bi se moral začeti.
Glede na to, da je za pravoslavne nesprejemljivo učenje, po katerem ni odrešenja izven
Katoliške Cerkve, ki je ena in edina (una et unica) in da morajo biti druge Cerkve,
posebno pravoslavne, v popolni edinosti s svetim očetom, ne preseneča njegova ocena,
da je to učenje ogrozilo dialog, ki sta ga Cerkvi navezali. Seveda je profesor
Dimitrijević predstavil tudi optimistično stališče, kajti velike notranje spremembe, ki so
se takrat dogajale v Katoliški Cerkvi so po njegovem mnenju spodbudile prečiščevanje
in vračanje k čistosti prvotne Cerkve. Ta premik je bil vsekakor sprejemljiv za druge
Cerkve, ki so želele obnoviti edinost. Po mnenju pravoslavnih analitikov je Katoliška
Cerkev na koncilu oblikovala stališča, ki jim ni mogoče odrekati evangeljskih temeljev.
Profesor Dimitrijević je poudaril, da to prinaša tudi veliko upanje za obnovitev odnosov
med Cerkvama kot tudi za vzajemno približevanje. Glede prvenstva rimskega škofa in
njegovega odnosa do zbora škofov in seveda pristojnosti ekumenskih ali vesoljnih
zborov je profesor Dimitrijević poudaril, da so dokumenti II. vatikanskega koncila dali
velika pooblastila škofovskemu zboru, ekumenskemu koncilu, in jim priznali vse
pravice, ki jim pripadajo. Prišel je do nekaterih pomembnih zaključkov, ki kažejo, da je
mogoče biti zmerno optimističen glede vprašanja primata kot enega od večjih kamnov
spotike v odnosih dveh Cerkva in njune dolgoročne poti dialoga. Še zlasti ker so se v
tem času pojavila mnenja teologov, ki so bila dotlej nepredstavljiva. Na katoliški strani
so se po njegovem pojavili pogledi na primat, ki ima v Cerkvi svojo zgodovino, da je
nastal v posebnih okoliščinah, ki so bile drugačne od tistih na Vzhodu, in da je bilo
papeževo prvenstvo v prvotni obliki drugačno od tistega, kakršnega je uradno definiral
I. vatikanski koncil. Profesor Dimitrijević se je skliceval tudi na pomembnega teologa
Josepha Ratzingerja in njegovo mnenje, da je papeževo prvenstvo nastalo že v zgodnji
Cerkvi, ko še ni bila centralistično urejena, ampak je predstavljala mrežo mnogih
medsebojno povezanih skupnosti v evharistični edinosti. Profesor trdi, da je po
Ratzingerjevem mnenju papež v prvi Cerkvi predstavljal vidno razmerje edinosti, saj je
imel papež pravico izpričati, v kateri lokalni cerkveni skupnosti se izpoveduje prava
vera. Dejansko to pomeni prvenstvo v duhovnem smislu. Iz tega sledi, da je papež glede
na aktualne potrebe na Zahodu dobival tudi administrativne zadolžitve, posledica tega
pa je bila, da je Cerkev iz neke povsem duhovne skupnosti, ki se je odlikovala z eno
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skupno vero in skupno evharistijo, prerasla v neke vrste »zunanjo uniformiranost.« V
tem procesu je cerkveno strukturo zamenjala politična struktura, na osnovi katere je v
poznem srednjem veku prišlo do izgrajevanja medsebojno nasprotnih pozicij:
kurializem, ki je Cerkev predstavljal kot monarhijo, z druge strani pa konciliarizem.«
Obe težnji pa sta se v Evropi izražali v različnih pojavnih oblikah.
Medtem ko se je prenavljala Katoliške Cerkev ter njena teologija, so se po trditvah
profesorja Dimitrijevića tudi v pravoslavnih Cerkvah izoblikovala mnenja, ki so se
približevala katoliškemu pogledu na prvenstvo, čeprav so odločno nasprotovala
dogmam o papežu, kakršne sta oblikovala oba koncila. Kot primer lahko vzamemo
knjigo ruskih teologov Petrov primat v pravoslavni Cerkvi, 33 kjer Afanasijev vzporeja
eparhat s Cerkvijo in arhijereja z vidnim nadpastirjem v Cerkvi. Oba naj bi bila
sposobna voditelja svoje skupnosti, kar ni v nasprotju, da je Jezus glava Cerkve. Pri tem
Afanasijev ne zagovarja primata oblasti, ki bi pripadal samo eni osebi in ki bi z nje
prešel na Cerkev, ki jo ta vodi. Afanasijev pritrjuje primatu neke Cerkve glede na
najvišjo raven krščanskega življenja v primerjavi z drugimi Cerkvami. Pravica do
prvenstva po Afanasijevu tako ni stalen privilegij ene Cerkve, ampak bi se morala
prenašati tudi na druge Cerkve.
Po drugem avtorju, ki se sklicuje na Apostolska dela, je bil apostol Peter prvi med
enakimi, njegovo življenje po Kristusovem vstajenju pa je bilo uresničenje primata, ki
ga je imel sv. Peter v apostolskem zboru. Po Kolumzinovem mnenju so se v sv. Petru na
binkošti, ko je govoril zbranim in krstil tiste, ki so verovali v Kristusovo vstajenje,
uresničile Kristusove besede, da je on Peter Skala, na kateri bo sezidal svojo Cerkev.
Poleg tega so se uresničile tudi besede, da bo s svojo vero opogumil druge v veri, ter da
bo prevzel v svoje roke vodenje jeruzalemske Cerkve in v njej služil kot pastir in učitelj.
John Meyendorff z druge strani svoje razmišljanje črpa iz literature, ki je nastala po
razkolu leta 1054 in navaja bizantinske reakcije na papežev primat. Pri tem izhaja iz
dveh vrst literature, iz eksegetske in iz pridigarske, ki imata za svoj vir Sveto pismo in
govorita o sv. Petru. Glede na literaturo prve vrste lahko trdimo, da ni nikakršne
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spremembe v stališču do apostola Petra v primerjavi s stališčem pred razkolom. Tudi po
razkolu je v bizantinski literaturi sv. Peter »korifej apostolov, skala« in »vesoljni
učitelj.« Teofilakt Ohridski razlikuje med apostolom Petrom in Gospodovim bratom
Jakobom: »Če je Jakob prejel prestol v Jeruzalemu, to pomeni, da je Peter postavljen za
vesoljnega učitelja.« V polemični literaturi druge vrste se apostol Peter imenuje »prvi
učenec,« »korifej apostolov« in »skala,« vendar te nazive razlagajo drugače kot na
Zahodu, ker se ekleziologiji Vzhoda in Zahoda v nekaterih točkah bistveno razlikujeta.
V skladu s tem Bizantinci omenjene nazive povezujejo z določenimi mesti v Svetem
pismu in jih tako omejujejo in relativizirajo njihov pomen, ki je v veljavi na Zahodu.
Tako se v povezavi z Ef 2,20 trdi, da Cerkev ni sezidana samo na apostolu Petru, ampak
na vseh »apostolih in prerokih.« Poudarjena je tudi misel, da mora Cerkev imeti glavo,
vendar je ta glava Kristus, z uvajanjem dodatne glave v Cerkev, kar po mnenju Vzhoda
počne Zahod, pa prihaja do zmede. Tisti, ki polemizirajo, nadalje razlikujejo tudi med
apostolstvom in škofovstvom ter trdijo, da je bil apostol Peter učitelj vsega sveta in ne
škof nekega določenega mesta, sta pa rimskemu škofu priznani dve prednosti, prva, da
je škofovstvo dobil od samega apostola Petra in druga, da je prvenstvo dobil od
pravovernih cesarjev in cerkvenih očetov glede na status samega mesta. Schmemann
trdi, da so rimsko prvenstvo, ki ga imenuje »poslednja in najvišja oblika primata,« to je
univerzalni primat, pravoslavni cerkveni pravniki na splošno zavračali, čeprav je bil v
Cerkvi že od nekdaj. Prvenstvo je najprej pripadalo jeruzalemski Cerkvi, z nje pa je
prešlo na Cerkev v Rimu, zaradi prvenstva ljubezni, ki jo je ta Cerkev imela. Po
Schmemannu ekleziološka zmota Rima ni v tem, da ima primat, ampak v tem, da ta
primat enači »z najvišjo oblastjo«. Univerzalni primat je za Cerkev nujen zaradi nalog,
ki jih mora izvrševati in je v tem, da ohrani in izrazi edinost Cerkva v veri in življenju,
da se njihova skupnost v mišljenju ohrani in izpričuje, da se ne dopusti lokalnim
Cerkvam, da bi se izolirale v »provincializmih svoje lokalne tradicije«; nadalje, da ne
oslabijo njihove vesoljne vezi ter da se prepreči njihova izločitev edinosti življenja.
Glede na vse to je Schmemann zaključil: »Primat v Cerkvi ni nobena najvišja oblast, ker
je misel o najvišji oblasti po svojem bistvu nezdružljiva z razumevanjem Cerkve kot
Kristusovega telesa.« Prvenstvo tudi ni preprosto predsedovanje, ki bi se lahko izražalo
v demokratičnem, parlamentarnem ali političnem smislu. Bistvo prvenstva moramo
videti kot del Kristusovega telesa. Papeževo prvenstvo je pravzaprav resnična oblast,
vendar se ta oblast ne razlikuje od oblasti in položaja krajevnega škofa. Ker gre za eno
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in isto oblast, nositelj primata vrši to oblast kot oblast vsake posamezne Cerkve in vseh
Cerkvah skupaj. Nositelj primata je vedno škof kot predstavnik določene Cerkve in ne
škof kot tak (Schmemann 1977,89).
Glede na vse navedene reakcije pravoslavnih na ekumensko pot II. vatikanskega koncila
moremo trditi, da je bil razvoj odnosov med obema Cerkvama in njunega teološkega
dialoga šele na začetku. Poleg ovir je ta faza dialoga med drugim obljubljala, da bo
sčasoma prišlo do zbliževanja stališč, če bi se jih le lotili na pravi način. Poleg
prizadevanj, da sporne teološke vsebine prečiščujejo v dialogu so odobravali tudi
prizadevanje patriarha Atenagora, da dialog med Cerkvama ne poteka samo s pogovori
ampak tudi z dejanji ljubezni, zlasti na področju medcerkvenega sodelovanja.
Uresničevanje tega dialoga je po mnenju profesorja Dimitrijevića tudi uresničevanje
bistva krščanstva, ker se s tem v dejanjih kaže in dokazuje, da je Bog Ljubezen ter da je
Jezus Kristus popolno razodetje te božje Ljubezni. S takim pričevanjem ljubezni se na
mnogo višji ravni ustvarja naša edinost z Bogom. Vendar pričevanje ljubezni nima
samo odrešenjskega pomena, ampak tudi ekumenski pomen, saj ljubezen približuje in
združuje ljudi v neuničljivo občestvo s Kristusum kakor tudi med seboj. S pogledom v
prihodnost je Dimitrijević dejal: »Na ta način bo v resnici ekumenizem bolj na delu,
kolikor bolj se bo uresničevala ljubezen, ker ljubezen ne samo zahteva, ampak ustvarja
edinost. To je resnica, ki jo sprejema ves krščanski svet, povezan v Ekumenskem svetu
Cerkva in na II. vatikanskem koncilu, saj so njihova stališča o tem enotna. Poleg tega
ima ljubezen sposobnost, da odpira duhovne oči in tako omogoča, da se stvari pravilno
ocenjujejo.« In končno, ljubezen se na najpopolnejši način izraža v evharistični žrtvi.
Glede na te lastnosti ljubezni, je le-ta pogoj kakršnega koli ekumenskega gibanja in je
že sama ekumenizem v delovanju.
Leta 1966 je namreč vsem postalo jasno, da je ena od oblik ljubezni tudi teološki dialog.
V pravoslavnih Cerkvah so mislili celo, da ni potrebno, da se dialog pojavi prej kot
ljubezen, ker bi vprašanja, ki so se začela reševati v kasnejših letih, takrat pripeljala do
poslabšanja odnosov. Dialog med Cerkvami je po stališču pravoslavnih oblika izražanja
ljubezni, ta pa omogoča znanstveno spoznati in analizirati razloge za delitve, ki
otežujejo odnose med dvema Cerkvama. S pomočjo ljubezni resnico ne samo spoznamo
ampak tudi sprejmemo.
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3.3 II. vatikanski koncil in vzpon ekumenizma

Z II. vatikanskim koncilom se je Katoliška Cerkev uradno pridružila ekumenizmu.
Stopila je v odprt dialog s kristjani drugih Cerkva in na pot sodelovanja z drugimi
religijami. Koncil se je začel s slovesno sveto mašo 11. oktobra 1962. Na njem je
sodelovalo 2540 škofov s pravico glasovanja. Tako je število udeležencev večkratno
preseglo število udeležencev I. vatikanskega koncila, ki je bil skoraj sto let prej. Koncil
je s svojim delom odprl pot vzponu ekumenske ideje in aktivnejšemu vključevanju
največje krščanske Cerkve v ekumensko gibanje. Papež Janez XXIII. je želel s sklicem
koncila Cerkev prenoviti od znotraj in ji pomagati, da se odpre navzven ter vzpostavi
dialog s svetom. Njegov glavni cilj pa je bil pospeševati edinost med vsemi kristjani. Po
vsej pravici se II. vatikanski koncil imenuje ekumenski.
Medtem ko je I. vatikanski koncil podčrtal papeževo prvenstvo, se je II. vatikanski
koncil osredotočil na zbornost (kolegialnost) Cerkve in pri tem vseeno ohranil
prvenstvo papeža, naslednika apostola Petra, ki ga je postavil Kristus: »Jaz pa ti povem:
Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo
premagala« (Mt 16,18). Koncilu daje pečat izraz aggiornamento (podanašnjenje,
prilagoditev), ki se ne nanaša samo na prilagajanje času, ampak predvsem na
spremembo mišljenja in različne pristope reševanja odprtih vprašanj. O sopotništvu
Cerkve s sodobnim svetom govori pastoralna konstitucija Gaudium et spes (Veselje in
upanje), v kateri koncil opredeli Cerkev in njen odnos s svetom. Prav tako je spremenil
tudi način obhajanja sv. evharistije z uvajanjem narodnega jezika, ki je zamenjal
dotedanji latinski jezik. Uvedel je nadalje nov liturgični koledar, podkrepil vlogo laikov
v Cerkvi in dal večji pomen medijem in odnosom z njimi. Najpomembnejše pa je to, da
je spodbudil ekumenski dialog z drugimi krščanskimi Cerkvami in vzhodne Cerkve
jasneje in bolj pogumno označil kot sestrske.
Koncil ni prekinil zasedanja, čeprav je papež Janez XXIII. leta 1963 umrl. Njegov
naslednik Pavel VI. ga je nadaljeval in podal še druge pobude, od katerih je treba
omeniti ustanovitev sinode škofov, ki predstavlja svojevrstno kolegialno dopolnitev
cerkvene uprave ter internacionalizacijo rimske kurije. Potekal je od leta 1962 do 1965.
Na zasedanjih, ko so jih spremljali tudi opazovalci iz drugih, zlasti pravoslavnih
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Cerkva, je sprejel štiri konstitucije, devet odlokov in tri izjave. Za ekumenski dialog je
najpomembnejši odlok o ekumenizmu (Unitatis Redintegratio).
Prva in najpomembnejša naloga, ki so jo odločitve in razpoloženje koncila postavljali
pred Katoliško Cerkev, je bilo obnavljanje in okrepitev odnosov med Rimom in
Carigradom. Pomembna je bila odločitev koncila, da je vzhodnim Cerkvam priznal
legitimnost njihovih lastnih uredb. Prednost daje dialogu in odklanja delne unije kot
obliko obnovitve edinosti. Vse to je vzbudilo je zanimanje vzhodnih Cerkva za koncil.
Prva dva opazovalca je na koncil na veliko presenečenje pravoslavnega sveta poslal
moskovski patriarhat (Cisarž 1963,149). Do konca koncila je vedno več pravoslavnih
Cerkva poslalo svoje opazovalce, kasneje tudi Srbska pravoslavna Cerkev. Dovolj
revolucionarna bi bila že odločitev Cerkve, da dovoli uporabo narodnega jezika v
bogoslužju in da poveča vlogo laikov, a se koncil ni ustavil samo pri tem. Cerkev se je
namreč odprla in obrnila k drugim. Odpiranje ni zadevalo samo bogoslužni jezik in
sodelovanje vernikov pri bogoslužju. Jezik predkoncilskega bogoslužja je bil latinski,
sedaj pa so katoličani spremljati sv. mašo v svojem jeziku. Eden od ciljev prenove na
koncilu je bila tudi evangelizacija. Glavni razlog za to, da je koncil pomenil ekumenski
preobrat, je bilo dejstvo, da je spremenil odnos do tistih Cerkva, ki niso v edinosti s
Svetim sedežem, predvsem do pravoslavnih Cerkva. V spominjanju skupnih korenin, ob
razgovorih, srečanjih in pobudah za skupne molitve se je dialog za obnovo edinosti
lahko začel. Že v času koncila sta dva duhovna velikana 20. stoletja napravila prvi
korak, ki so ga kasneje označili kot zgodovinski dogodek.

3.3.1 II. vatikanski koncil in čas sprave
Navdihnjena od evangeljskega sporočila ljubezni sta se poglavarja dveh Cerkva, Pavel
VI. ter ekumenski patriarh Atenagora srečala v Jeruzalemu na praznik Gospodovega
razglašenja, 6. januarja 1964. Do srečanja je prišlo po tem, ko sta si izmenjala veliko
medsebojnih pisem in poslanic. Srečanje je bilo vrhunec prizadevanj koncila in začetek
nove dobe odnosov med Cerkvama. Pozdravu, govoru in poljubu miru je sledilo še
večje presenečenje. Papež in patriarh sta namesto Mihaela Kerularija in kardinala
Humberta de Silva Candida preklicala medsebojne obtožbe in izobčenje, obtožbe, s
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katerimi se je začel leta 1054 veliki razkol. Za mnoge pravoslavne vernike se je ta korak
patriarha Atenagora I. zdel škandalozen; v stoletjih nakopičenih napetosti namreč ni
mogoče izbrisati s poljubom. Slišati je bilo celo kritike, da se je patriarh podredil. Toda
korak k spravi je bil storjen. Čeprav je bilo po začetnem navdušenju vsem jasno, da je to
samo začetek, je šlo vendarle za zgodovinski trenutek, ki je pomenil izhod ekumenskega
gibanja iz sence. Če se je ekumenizem rodil kot poskus dialoga protestantskih Cerkva z
drugimi krščanskimi Cerkvami, je z odločitvami koncila stopil na nepreklicno pot
naproti obnovitvi edinosti med kristjani.

3.3.2 Srečanja na poti sprave v času II: vatikanskega koncila in po
njem

3.3.2.1 Govor patriarha Germana med liturgijo s patriarhom
Atenagoro v Beogradu leta 1967
Ekumenski patriarh je oktobra 1967 med potovanjem na svoje tretje srečanje s papežem
Pavlom VI. obiskal tudi Beograd, kjer je v stolni cerkvi skupaj s takratnim patriarhom
Srbske pravoslavne Cerkve obhajal sveto arhijerejsko liturgijo.
Patriarh German je z izbranimi besedami pozdravil ekumenskega patriarha in navzoče
cerkvene ter državne dostojanstvenike in nadaljeval: »Brez božje milosti človekovo
življenje na tej zemlji nima svoje prave polnosti. Milost božja spremlja človeka od
rojstva do smrti. Tako kot spremlja življenje posameznega človeka, spremlja tudi
življenje posameznega naroda in prav tako tudi življenje svoje svete Cerkve.«34 Tako je
patriarh spomnil na božjo milost kot na eno glavnih božjih lastnosti in dodal: »Kakor je
božja milost pogojena tudi s človekovo voljo, njegovim življenjem ter delom, velja isto
tudi za življenje določene Cerkve.« Po besedah patriarha je bilo prvo znamenje božje
milosti do srbskega naroda in do Slovanov nasploh delovanje bratov Cirila in Metoda,
ki je poleg pismenosti prineslo srbskemu narodu evangelij. Drugo znamenje božje
milosti je bilo po njegovem mnenju življenje in delo Rastka Nemanjića (svetega Save).
34

V nadaljevanju navajam različne odlomke iz časopisa Pravoslavlјe št. 16, 1967, 17-18..
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Patriarh je naglasil, da je »prihodu sv. Save sledilo še mnogo braniteljev tiste vere, ki jo
je sv. Sava tako modro in marljivo prinesel svojemu narodu. Gospod je izlil svojo milost
na pravoslavni srbski narod, ko mu je dal slavno dinastijo Nemanjićev. Preko slavnih
Nemanjićev pa je izlil svojo milost na srbski narod s tem, da jim je vlil duha
ustanavljanja pobožnih ustanov (»zadužbinarstva«), duha pravega graditeljstva,
pozitivnega in konstruktivnega duha, ki je rodil številne Cerkve in samostane in ki je z
njimi srbsko deželo okrasil kot zvezdnato nebo.« Patriarh German je omenil tudi zgled
mučeništva kneza Lazarja, čigar smrt v bitki na Kosovem polju je bila zgled mnogim, ki
so »šli po tej poti, edini poti odrešenja, edini poti ki vodi v večno življenje, po besedah
Kristusa Odrešenika: ‘Jaz sem pot, resnica in življenje’.« Patriarh je še dodal, da celoten
narod in Cerkev, ki jo vodi »v prihodu vaše svetosti vidi novo znamenje, gleda novo
izlitje Božje milosti na srbski pravoslavni narod. Gospodu je po volji, da pošlje svojega
angela v podobi vaše svetosti kot patriarha ekumenskega sedeža, da pride, obišče, vidi
in pouči ta naš pobožni pravoslavni srbski narod. Naj se pravoslavni srbski narod drži te
poti, po kateri sta šla solunska brata, slovanska apostola Ciril in Metod; naj hodijo po tej
poti, po kateri jih je vodil svetnik Sava in številni drugi sveti in sijajni srbski svetniki.«
V imenu Srbske pravoslavne Cerkve in naroda je patriarh German izrazil veliko veselje
ob obisku ekumenskega patriarha. On in vsa srbska Cerkev pozdravljajo »velikega
bojevnika, velikega delavca v Gospodovem vinogradu, velikega delavca za edinost
Kristusove Cerkve.« Patriarh German je pohvalil delo ekumenskega patriarha in
njegova srečanja s papežem, s tem pa izrazil stališče sinode in svoje osebno ter
nadaljeval: »Prepričani smo, da Vaša srečanja, sestanki in dialogi s svetim očetom tako
v Jeruzalemu kot v Carigradu niso potekali zato, da bi se vi odpovedali kakšni pičici
pravoslavja, ampak da skupaj bratsko sodelujeta z namenom, da se odstranijo razlike in
da se na tistem, kar nam je skupnega, zgradi naše duhovno evangeljsko občestvo. Ko
obstaja dialog, ko obstajajo medsebojna bratska srečanja, obstaja tudi upanje na boljšo
prihodnost.«
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3.3.2.2 Govor ekumenskega patriarha Atenagore med arhijerejsko
liturgijo v stolni cerkvi v Beogradu leta 1967
Patriarh Atenagora se je zahvalil za besede dobrodošlice in izrazil svojo srečo, da je
uresničil ta obisk, ki ga je načrtoval že leta 1959. Izrazil je bližino, ki jo čuti do Srbske
pravoslavne Cerkve in dodal: »Mi smo osebno in tesno povezani s tukajšnjo ljubljeno
Cerkvijo. Na tej zemlji smo živeli šest let. V tistem času smo služili kot diakon
takratnemu glavnemu episkopu, zatem pa pokojnemu patriarhu Varnavi. … Imamo
veliko prijetnih spominov na naše osebne pogovore in srečanja s častnim duhovništvom
in z Vašim pogumnim, junaškim in duhovni tradiciji pravoslavne vere ter sveti zemlji
zvestim narodom.« Patriarh Atenagora je zatem omenil glavni razlog obiska v
Beogradu, izmenjavo informacij in pogovor »o cerkvenih problemih širše narave, ki
danes zanimajo našo najsvetejšo pravoslavno Cerkev.« Poleg internih vprašanj
pravoslavja, ki so uvrščena na seznam tem prihodnjega vsepravoslavnega zbora, je
patriarh Atenagora I. posebno poudaril: »Pravoslavna Cerkev se danes nahaja pred
gibanjem, ki se široko zarisuje v krščanskem svetu in si za cilj postavlja vzpostavitev
krščanske edinosti. Krščanske denominacije, obtežene z nekoristnimi spori in
brezplodnimi nasprotovanji iz preteklosti, ki so izzvali versko nestrpnost in osamili
Cerkve, so danes prišle na dan in zahtevajo srečanja in ekumenski dialog. To predstavlja
največjo zadevo tega stoletja, je odgovor na zahteve in željno pričakovanje sedanjega
časa. Ker je pri vseh živo prepričanje, da naša Vzhodna pravoslavna Cerkev hrani
neobremenjeno in čisto, od apostolov izročeno krščansko vero, obstaja skupna želja po
srečanjih in sodelovanju. Naš sveti cilj pa je ponovna vzpostavitev starodavne nedeljive
Cerkve, ponovno oživljanje dobe cerkvenih očetov, kar se ujema z že dolgo izraženo
željo in dejavnostmi naše pravoslavne Cerkve. Zato že vrsto let vzdržuje dialog z
anglikanci

in

starokatoličani.

Odtod

tudi

predlagani

dialogi

med

njo

in

predkalcedonskimi Cerkvami Vzhoda ter luteransko Cerkvijo. Poleg tega smo priče
velikega preobrata v medsebojnih odnosih Pravoslavne in Rimskokatoliške Cerkve.
Seveda nam je še vedno neznan dan, ko se bo vzpostavila popolna cerkvena edinost in
se bodo vsi, ki verujejo v Kristusa, srečali ob skupnem kelihu svete evharistije, in
potrebno bo, da vsi kristjani prehodijo še dolgo pot v preseganju obstoječih ovir, dokler
ne pridemo do njega. Vsekakor predstavlja vprašanje odnosa pravoslavne Cerkve z
drugimi krščanskimi Cerkvami in veroizpovedmi, vzporedno s problemi, ki nas
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zaposlujejo znotraj pravoslavja, resno vprašanje, ki ga je treba široko in podrobno
premisliti in spretno usmeriti. Glede tega vprašanja in drugih vprašanj, ki so pred nami,
smo prepričani, da bomo imeli veliko korist od naših pogovorov in stikov z uglednimi
in z veliko modrostjo obdarjenimi poglavarji sestrskih Cerkva.«

3.3.3 Ekumenizem na ozemlju bivše Jugoslavije

3.3.3.1 Beograjska nadškofija od začetka ekumenski poti
Beograjska nadškofija se nahaja na območju dveh krščanskih Cerkva, na meji
katoliškega in pravoslavnega sveta. Je ena najstarejših na tem področju, saj je škofija tu
obstajala že v rimskem času, ko se je Beograd imenoval Singidunum in je bila
podrejena metropoliji v Sirmiumu. V obdobju med 1290 in 1525 je na njenem ozemlju
službovalo osemnajst škofov. Po turški zasedbi Beograda leta 1521 dobrih sto let ni
imela škofa, vendar moramo poudariti obstoj smederevske škofije, ki datira v začetek
16. st. in je bila kasneje združena z beograjsko. Škof je bil v Beogradu ponovno
imenovan sredi 17. stoletja. Še v 19. st. so beograjsko škofijo upravljali apostolski
administratorji, od katerih moramo omeniti Josipa Juraja Strossmayerja. Beograjska
nadškofija je bila obnovljena v začetku 20. st. po podpisu konkordata med Svetim
sedežem in takratno Kraljevino Srbijo. Za prvega beograjskega nadškofa je bil
imenovan frančiškan Ivan Rafael Rodić, ki je službo nadškofa nastopil leta 1924 in jo
opravljal vse do leta 1936, ko je bil imenovan Josip Ujčić in je nadškofijo vodil do leta
1964. Pomembno je omeniti tudi dr. Janeza Frančiška Gnidovca, ki je bil od leta 1924
škof prizrenske škofije, potem pa se je posvetil misijonskemu delu. Že 19. marca 1930
je blagoslovil novo poslopje malega semenišča v Prizrenu. Leta 1934 je sedež škofije
prenesel v Skopje. V desetih letih (1928 – 1938) je v številnih mestih in vaseh zgradil
cerkve (Peć, Đakovica, Priština, Smač, Uroševac, Letnica, Krvoserija, Zlokućani,
Dušanovac, Gusinje, Bistrenica, Pešter in Dunav). 35 Pomembno je tudi njegovo delo pri
ustvarjanju prvega katoliškega verskega lista na našem ozemlju (Blagovjest), ki je sprva
izhajal kot župnijski list, po letu 1934 pa je novi dušni pastir v Skopju in diaspori
35

http://www.gnidovec.si/l_croatia.htm (Pridobljeno 14. julija 2016).
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Alojzij Turk prevzel urejevanje in skrb za njegovo izhajanje. V uredniški odbor so se
vključili tudi ostali duhovniki skopske škofije, zlasti msgr. Kordin, vodja malega
semenišča v Prizrenu, Branko Dorčić in janjevski župnik Viktor Zakrajšek. List je
prerasel župnijske okvire in postal je publikacija, ki ima za cilj hrabriti katoličane v
njihovi veri in jih spodbujati k bratskemu odnosu do tistih, ki so polni predsodkov do
katoličanov in katolištva. Beograjska nadškofija je vse do začetka druge svetovne vojne
izdajala molitvenike, pesmarice, katekizme in koledarje. 36
Najbolj zanimivo obdobje beleži beograjska nadškofija po drugi svetovni vojni, zlasti v
60. letih, ko so ekumenske pobude dobivale formalno obliko in so se postopno otoplili
odnosi med Katoliško in pravoslavno Cerkvijo. V obdobju petdesetih let so se na sedežu
beograjske nadškofije zvrstili: Gabrijel Bukatko (1964–80), Alojzij Turk (1980–87),
Franc Perko in današnji nadškof in beograjski metropolit Stanislav Hočevar. Ekumenski
dialog je v tem času doživljal vzpone in padce in bil odvisen od političnega ozračja v
takratni državi. Četrti nadškof msgr. Alojzij Turk je svojo službo nastopil v času smrti
Josipa Broza Tita (1980), pred tem pa je urejal Blagovjest in v njej objavljal besedila o
pastoralnih in ekumenskih vprašanjih ter s tem prebujal ekumenski dialog. V enem od
svojih mnogih ekumenskih člankov je zapisal, da je ekumenizem resničnost, ki
povezuje vse ljudi; po njegovem je ekumenizem zmotno zožiti le na strogo definicijo
obnovitve edinosti Cerkve, saj gre za mnogo več kot to. Ekumenizem tudi ni utopija, je
nujnost v razdeljenem svetu. 37 Pred postavitvijo za nadškofa je bil župnik v Beogradu,
od 1958 pa tudi član ekumenske komisije. Na prehodu tisočletja pa je bil na čelu
nadškofije dr. Franc Perko, ki je bil – tako kot njegov predhodnik Alojzij Turk – velik
podpornik ekumenizma. Bil je v veliki meri zaslužen za vzpostavitev odnosov med
Katoliško in Srbsko pravoslavno Cerkvijo po drugi svetovni vojni. Prof. dr. Franc
Grivec, znan poznavalec dele in življenje sv. Cirila in Metoda, ga je spodbudil, da
nadaljuje študij in leta 1963 je na teološki fakulteti v Ljubljani doktoriral z disertacijo
Filozofija in teologija sv. Cirila in Metoda. Leta 1964 je prevzel predavanja pokojnega
profesorja dr. Franca Grivca in začel na Teološki fakulteti predavati nauk o Cerkvi
(ekleziologijo) in vzhodno bogoslovje. Od leta 1965 do 1968 je študiral na Papeškem
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http://www.kc.org.rs/institucije.php?recordID=4 (Pridobljeno 14. julija 2016).
Blagovjest 1/1981, Beograd 1981, 13-15.
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vzhodnem inštitutu v Rimu, kjer je naredil magisterij iz vzhodnega bogoslovja. Zatem je
predaval v Ljubljani, dva mandata pa je bil tudi dekan Teološke fakultete. Kot profesor
je začel vzpostavljati stike z Bogoslovno fakulteto v Beogradu. Po njegovi zaslugi je
prišlo v navado, da so se študenti in profesorji iz Ljubljane vsako leto udeležili »slave«
beograjske Bogoslovne fakultete, beograjski študenti in njihovi profesorji pa so se v
Ljubljani udeleževali slovesnosti na praznik sv. Tomaža Akvinskega, zavetnika univerz
in študentov. Tako so utrjevali medsebojne odnose. Leta 1974 so se začeli ekumenski
simpoziji, ki so jih vsaki dve leti izmenično prirejali teološki fakulteti v Ljubljani in
Zagrebu ter Bogoslovna fakulteta v Beogradu. Profesor Perko je sodeloval pri vseh
simpozijih, ki so potekali do leta 1990.
Konec leta 1986 je bil imenovan za nadškofa in prvega beograjskega metropolita.
Posvečen je bil 6. januarja 1987. V letih 1986 – 1998 je bil član Mednarodne teološke
komisije in od 1991 član katoliško-pravoslavne komisije za dialog. Bil je človek
ekumenizma in napisal je več del o medverskem dialogu. V knjigi »Verstva v
Jugoslaviji« (Perko 1978) je podal izčrpen opis stanja svobode veroizpovedi ter
odnosov med verskimi skupnostmi v takratni skupni državi. Svojo službo je opravljal v
zelo težkih časih in v državi, v kateri je morala imeti vsaka njegova izjava posebno težo,
zlasti v času, ko je komunistični totalitarizem sovpadal z nacionalizmom. Ozračje
sovraštva, nezaupanja in ekstremnega nacionalizma, ki je zastrupljalo javnost skoraj
vseh republik bivše Jugoslavije, je razlog, da so nadškofa Perka javno napadali mnogi
privrženci »srbstva« in »svetosavlja,« samo zato ker je bil beograjski nadškof,
predstavnik Katoliške Cerkve, ki jo »srbski« nacionalisti še danes enačijo s
hrvaštvom. 38 Hujskaštvo medijev je prevladalo nad dialogom in medsebojnim sožitjem.
Razmere so se izboljšale šele po spremembi oblasti v Srbiji leta 2000. Dr. Perko je tudi
avtor nekaterih pomembnih ekumenskih člankov in besedil. Na tem mestu navajamo
nekaj vrstic: »Ekumensko gibanje, ki je novejšega datuma, ima za svoj namen zedinjenje
krščanskih skupnosti, ki so se zaradi različnih vzrokov razšle, a ne zedinjenje v nekakšni
uniformiranosti, ampak v široki raznolikosti. V resnični edinosti je potrebno sprejemati
drug drugega prav v tej različnosti. Namen sodobnega ekumenizma je rast k vedno bolj
popolni edinosti kristjanov in krščanskih skupnosti, a ta namen je pravzaprav vezan na
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tisti globlji namen krščanstva …, povezan je z uresničevanjem odrešenja oz. odrešenjske
edinosti.« »Kakšne so poti ekumenizma oz. prizadevanja za edinost, katera so pota
sodobne edinosti? Najprej moramo pogledati v preteklost. Zagotovo se je Kristusova
Cerkev od nekdaj trudila za to, da bi dosegla edinost. Napačno bi gledali na zgodovino
in na resničnost, če bi rekli, da je bila Cerkev na začetku ena, poenotena in da se je šele
kasneje razdelila. Ni bilo ravno tako. Že na začetku so bile velike razlike in nasprotja v
krščanski skupnosti in med samimi apostoli.« 39 Nadškof Perko je spomnil, da je iskanje
edinosti nekaj, kar sodi k samem bistvu Cerkve, da je bila edinost od nekdaj in bo vedno
največja težnja vseh nas, da vsi postanemo eno, da ne smemo prenehati z delovanjem na
tej poti. Zagovornikom ideje o razdeljenosti Cerkve pa je nadškof Perko odgovoril:
»Drugi zagovarjajo zelo zanimivo idejo o ustvarjanju nove prave Kristusove Cerkve. Po
njihovem mnenju je prava Kristusova Cerkev obstajala samo na začetku, kasneje se je
razdelila in nobena današnja Cerkev ni povsem prava Kristusova Cerkev. Kot vrč, ki se
je razbil, tako se je razbila tudi Cerkev in današnje Cerkve so samo deli ene Cerkve. Do
edinosti lahko pride samo tako, da današnje Cerkve odmrejo. Iz te smrti bo vstala nova
prava Kristusova Cerkev. Katoliška in pravoslavna Cerkev takega razumevanja ne
sprejemata, saj bi to pomenilo, da je Kristusova Cerkev v zgodovini pravzaprav
propadla. Vendar vemo, da ni propadla in ne more propasti.« V sklepu nadškof Perko
pravi: »Dolga stoletja razdeljenosti, različna razumevanja cerkvene strukture in
cerkvene edinosti in razlike v razlaganju razodetih resnic otežujejo pot k popolnejši
edinosti kristjanov in krščanskih skupnosti. Vendar vemo, da krščanska edinost ni samo
stvar ljudi in njihovega prizadevanja, ampak je v prvi vrsti dar božje ljubezni in delo
Svetega Duha. Zato lahko upamo, da bomo tudi mi kristjani v prihodnosti vedno bolj
pripravljeni sprejeti ta dar in tako ustvariti popolnejšo edinost vseh, ki hodimo za
Kristusom.« 40
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Putevi i ciljevi ekumenizma danas. Predavanje na ekumenskoj tribini u crkvi sv. Petra u Beogradu 24.
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Nadškof Perko je leta 1994 zaprosil Sveti sedež za pomočnika. Leta 2000 je papež
Janez Pavel II. za beograjskega nadškofa imenoval msgr. Stanislava Hočevarja, ki je
naslednje leto prevzel vodenje nadškofije.
Tako kot njegov predhodnik je tudi sedanji beograjski nadškof Stanislav Hočevar velik
privrženec ekumenizma in dialoga. Le dvanajst mesecev po prevzemu službe nadškofa
je postal član Papeškega sveta za edinost kristjanov in predsednik Mednarodne
škofovske konference sv. Cirila in Metoda, ki je naslednica nekdanje Jugoslovanske
škofovske konference. S svojim javnim delovanjem in razvjanjem dobrih odnosov s
Srbsko pravoslavno Cerkvijo širi ekumensko idejo, pogosto je tudi gost na nacionalni
televiziji, na kateri je od leta 2001 vsako jutro na prvem programu oddaja »verski
koledar«. V ekumenskem duhu potekajo tudi redni televizijski prenosi polnočnic. Na
vprašanje, kakšno mišljenje ima o Srbski pravoslavni Cerkvi in še posebej o sv. Savi, je
nadškof Hočevar odgovoril: »Genialnost svetega Save je v razumevanju znamenj časa.«
To genialnost je primerjal z modernim ekumenskim delovanjem, ko je rekel: »Celotna
Katoliška Cerkev – Sveti sedež je to izrazil na več načinov – pričakuje od svetosavlja
jasen in transparenten prispevek k novi sintezi Vzhoda in Zahoda in k pomembnemu in
hkrati nevarnemu procesu globalizacije. Vsaka zaprtost svetosavlja v meje izvornega
naroda bi rušila samo svetosavlje, pa tudi duhovne moči Evrope in sveta.« 41
Lep primer dobrih odnosov med Cerkvama je bil simpozij, ki sta ga nadškofija in
Pravoslavna bogoslovna fakulteta v Beogradu priredili maja 2015 ob izidu prevoda
knjige Yvesa Congarja »Devet stoletij kasneje«.
Po eni strani lahko vidimo v Srbiji negativne zglede, po drugi strani pa v bivših
jugoslovanskih republikah SFRJ opazimo tudi zglede dobrih odnosov, ki vlivajo upanje,
da je ekumenski dialog prispeval k celjenju ran, ki so nastale v nesrečnih vojnah 90. let
20. stol. Glede beograjske nadškofije in njenega delovanja v ekumenskem dialogu lahko
trdimo, da je situacija v marsičem večpomenska. Na eni strani je opazen napredek, na
drugi pa še vedno obstajajo – bodisi uradni ali pa neuradni – nasprotniki dialoga. 42

Pečat, 30.11.2011.
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3.3.3.2 Mešana komisija za dialog Jugoslovanske škofovske konference
in sinode Srbske pravoslavne Cerkve
Mešana komisija za dialog Jugoslovanske škofovske konference in sinode Srbske
pravoslavne Cerkve je konec 80. let 20. stol. predstavljala poskus »institucionaliziranja«
teološkega dialoga med obema Cerkvama na regionalni ravni po vzoru katoliškopravoslavne mešane komisije za dialog. Pobudo za dialog je dal srbskemu patriarhu
Germanu (30. maja 1989) zagrebški kardinal Franjo Kuharić, tedanji predsednik
Jugoslovanske škofovske konference. Sinoda Srbske pravoslavne Cerkve je odločila 23.
junija istega leta in kardinala Kuharića obvestila, da je ideja o dialogu dveh Cerkva »kot
evangeljski imperativ načelno in nemudoma sprejeta,« in da se dialog »medsebojnega
spoštovanja in evangeljske ljubezni« 43 lahko začne. Srbska pravoslavna Cerkev je ta
medcerkveni dialog razumela kot potrebo in kot del »splošne duhovne klime našega
časa« v mejah Jugoslavije. Kardinala Kuharića je seznanila, da je dialog v »resnici malo
prisoten«, da težave v dialogu »vedno bolj rastejo« pa tudi, da je treba zaradi njegovega
napredka neizogibno pokazati »minimum iskrenosti in dobre volje.« Poudarjali so, da
težave ne pomenijo, da se dialog lahko »začne šele takrat, ko bodo ovire premagane,«
ampak, da je potrebno začeti tudi z »notranjo duhovno obnovo obeh Cerkva.« Srbska
pravoslavna Cerkev je zahtevala, da Katoliška Cerkev prizna neke vrste odgovornost v
drugi svetovni vojni na našem ozemlju, kar bi bil kvalitativen prispevek k napredku
dialoga. Iz pisma škofovski konferenci je razvidno, da Srbska pravoslavna Cerkev
»nikoli ni obtoževala, niti mislila, da je za žalostne dogodke odgovorna Katoliška
Cerkev v celoti,« kot tudi ne hrvaški narod v celoti. Poudarila je še stališče, da so za
zločine »krivi njihovi fizični in moralni storilci.« 44 Po drugi strani pa je Srbska
pravoslavna Cerkev javno povedala kardinalu Kuhariću, da niso niti on niti episkopat
Katoliške Cerkve v Jugoslaviji »čutili potrebe, da bi jasno in nedvoumno obsodili
zločine in se ogradili od njihovih storilcev;« navedla pa je izjemo – izjavo banjaluškega
škofa Pichlerja. Kuharića so spomnili na to, da je »obstajala določena težnja k
prikrivanju in omalovaževanju ter celo zamolčevanju nesrečne usode Srbske

Pismo predsednika Franje Kuharića patrijarhu Germanu, BKJ, št. 191– BK/89, 30. maj 1989.
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Pismo Svetog Arhijerejskog Sinoda SPC Predsedniku Biskupske konferencije Jugoslavije dr. Franji
Kuhariću, Beograd, Sabor SPC, št. 79, Arhiv Sinoda SPC, 6r. 2804/zap. 1312, 9. november 1989.
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pravoslavne Cerkve in srbskega naroda pod NDH«. Oviro v odnosih med obema
Cerkvama je že takrat kot tudi danes predstavljala kontroverzna vloga nadškofa
Stepinca. Kot povsem nasproten zgled delovanja je Srbska pravoslavna Cerkev navajala
ravnanje skopskega metropolita Srbske pravoslavne Cerkve Josifa. Ko so ga pregnani
Slovenci zaprosili, da bi prestopili v pravoslavje, jim je odgovoril: »Otroci, to ni čas za
to, pojdite, rešujte svoje glave, ko pa mine vojna, pridite, da se o vsem pa tudi o tem
pogovorimo.« Razumljivo je, da so za Srbsko pravoslavno Cerkev dogodki iz druge
svetovne vojne velika ovira za dialog. V pismu njihove sinode je kot problematično
navedeno stališče takratne Škofovske konference o dogodkih na Kosovem, kjer je kot
svetel primer dobrih odnosov omenjeno stališče beograjskega nadškofa Franca Perka.
Poleg tega se Srbska pravoslavna Cerkev ni strinjala, da je bil za člana komisije
imenovan profesor Juraj Kolarić, avtor knjige Pravoslavni, v kateri je »neresnično in
proti-ekumensko prikazoval in poniževal vero in življenje pravoslavne Cerkve.«
Kardinal Kuharić je patriarha Germana ob koncu junija 1989, obvestil, da je
Jugoslovanska škofovska konferenca seznanjena z vsemi izraženimi stališči, ki
zahtevajo »popolno pastirsko pozornost, tako na načelni ravni, kakor glede posameznih
pritožb.«
Člani Jugoslovanske škofovske konference so izhajali predvsem iz ugotovitve, da niso
dobili konkretnega odgovora na predlog, da mešana komisija začne z delom, hkrati pa
jih je »presenetil ton in vsebina pisma ter veliko število naslovnikov« pisma. Škofje so
menili, da se tej zadevi pripisuje preširoka razsežnost ter da imajo skromnejše namene
in predlagajo ožji začetni pristop pri napredovanju odnosov. Ne glede na ovire sta obe
Cerkvi nadaljevali z organizacijskimi pripravami na prvi sestanek mešane komisije, ki
je bil na zahtevo Srbske pravoslavne Cerkve iz Banjaluke prestavljen v Đakovo. Hkrati
je bilo določeno, kateri škofje naj se sestanka udeležijo; to so bili: reško-senjski nadškof
Anton Tamarut in zadarski nadškof Oblak ter škofje: đakovsko-sremski Ćiril Kos,
šibeniški Badurina, dubrovniški Puljić, pomožni zagrebški škof Kokša, pomožni
đakovski škof Srakić in Bozanić s Krka. Katoliško Cerkev naj bi predstavljal tudi
beograjski nadškof Franc Perko.
Med vojno na ozemlju bivše Jugoslavije omenjena mešana komisija ni bila dejavna.
Sinoda Srbske pravoslavne Cerkve je na svojem izrednem zasedanju novembra 1998
pozdravila »obnovitev uradnega dialoga« med Srbsko pravoslavno Cerkvijo in Hrvaško
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škofovsko konferenco (HBK). Na drugem delovnem srečanju komisije v v Novem Sadu
(17. do 18. februarja 2000), so v imenu Srbske pravoslavne Cerkve sodelovali
črnogorsko-primorski metropolit Amfilohije, bački škof Irinej in braničevski škof
Ignjatije ter tajnik sinode Srbske pravoslavne Cerkve Andrej Ćilerdžič. Zagrebškoljubljanski metropolit Jovan se srečanja ni udeležil, hrvaško škofovsko konferenco pa so
predstavljali reško-senjski nadškof Anton Tamarut, đakovski in sremski škof Marin
Srakić, požeški Anton Škvorčević in pomožni đakovski škof Đuro Gašparović ter
kancler đakovske in požeške škofije Perica Matanović. Člani komisije so se strinjali, da
obstaja »pozitiven razvoj« v odnosih med obena Cerkvama, ki je vidna v praksi
podeljevanja zakramentov v mešanih zakonih in v večkonfesionalnih skupnostih.
Duhovniki in verniki so dobili priporočilo, da v polnosti spoštujejo versko identiteto in
svobodo vesti vsakega posameznika, pozornost pa naj namenijo tudi skrbi za skupno
premagovanje posledic vojnih sporov pri svojih vernikih. Prav tako so pokazali na
pomen vrnitve cerkvenega premoženja, ki je bilo po drugi svetovni vojni odvzeto v
obeh državah. Dogovorjeno je bilo, da bo naslednje srečanje na Hrvaškem leta 2001.

3.3.3.3 Medfakultetni teološki simpoziji od leta 1974 do 1990
K medsebojnemu spoznavanju, ki predstavlja temelj ekumenizma, so v letih 1974–1990
nedvomno veliko prispevale tri najpomembnejše ustanove na področju krščanske
formacije in nauka. Katoliški teološki fakulteti iz Ljubljane in Zagreba ter pravoslavna
iz Beograda, so v omenjenem času vsaki dve leti prirejale teološke simpozije. Zadnji je
bil leta 1990, vendar brez predstavnikov iz Zagreba. Ta srečanja niso bila le občasni
sestanki ekumensko naravnanih teologov, ampak so predstavljala kontinuirano
sistemsko ekumensko delo. Profesorji teh fakultet, ki so bili zavzeti za ekumenizem, so
simpozije dojemali kot ekumenski imperativ in vanje vložili veliko dela. Njihov pomen
so videli v specifičnih okoliščinah nekdanjega skupnega področja, v katerem sta bili obe
krščanski tradiciji enakopravno zastopani.
Z zamislijo so bile povezane tudi določene nevarnosti za ekumenizem, saj bi jo
komunistični državni režim lahko izkoristil za svoje politične cilje. Ivan Lalić,
predsednik komisije za odnose z verskimi skupnostmi na Hrvaškem, je na petem
simpoziju leta 1982 opozoril na to: »Na ta način prispevate, posredno ali neposredno, k
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prizadevanjem narodov na tem področju, da gradijo novo prihodnost, nov srečnejši jutri,
socialistično skupnost, v kateri bo prostor za vse dobronamerne člane, tudi za verske
skupnosti.« Obstajala je torej resna nevarnost, da bi ekumenska prizadevanja izrabljali
za politiko. S tem bi si organizatorji zagotovili simpatije in podporo komunističnega
režima, izgubili pa bi verodostojnost pri večini duhovnikov in vernikov, ker bi se
izneverili teološkim temeljem.
Simpoziji so dali velik prispevek dejavnemu uresničevanju božjega kraljestva in niso
odstopali od resnice, ki jo je Kristus oznanil za ljudi vseh časov, družbenih razredov in
slojev. Skušali so dati odgovore na vprašanje, kako oznanjati evangelij in kakšna je
vloga Cerkve v sodobnem svetu. Ob upoštevanju različnosti v razmišljanju in v
znanstvenih pristopih so želeli odgovoriti na številne neznanke ter obdržati tisto
kritičnost, ki razlikuje omejeno znanje od večnih resnic. Prav tako so se profesorji in
študenti omenjenih fakultet, predstavniki krajevnih Cerkva ter ostali ekumenski delavci
obvezali, da bodo molili in raziskovali brez predsodkov, malodušnosti in podedovanih
bremen.
Srečanja je spremljala zavidljiva ekumenska odprtost. Mnoga predavanja so bila
objavljena v zborniku V edinosti, ohranila so se tudi kratka poročila o simpozijih, niso
pa izdajali kakšnih skupnih dokumentov. Pomembno pa je, da so se udeleženci
srečevali, razpravljali in nekaj referatov tudi objavili.

3.3.3.4 Zastoj v ekumenskem delovanju v devetdesetih letih 20. stoletja
Devetdeseta leta so bila na področju bivše Jugoslavije zaznamovana s sovraštvom na
narodni in verski osnovi. K temu je veliko pripomoglo tudi medijsko poročanje.
Posledice v medverskih odnosih so bile nagla ohladitev odnosov in strm padec
ekumenskih prizadevanj, ker so prioriteto dobili interesi narodov in držav. Tisti, ki so
bili še pred kratkim prijatelji na osnovi vere, so postali skoraj sovražniki, kar dokazujejo
tudi izjave nekaterih cerkvenih dostojanstvenikov. Vpletanje določenih cerkvenih
dostojanstvenikov v politiko je zagotovo vplivalo na Cerkev in jo odvrnilo od njenega
poslanstva. Posamezni predstavniki Cerkve pa so se oddaljili od vloge, ki naj bi jo imeli
v družbi in Cerkvi.
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Od internacionalnega komunizma, v katerem so živeli narodi in narodnosti stare
Jugoslavije, je preko »narodnega komunizma« prišlo do narodnega propada.
Jugoslovanska federacija se je približevala svojemu koncu, ker je bila politična volja za
njeno ohranitev na majavih nogah, kasneje pa je sploh ni bilo več. Na ruševinah SRFJ
so nastale neodvisne nacionalne države. Ker so bile nekatere med njimi nacionalistično
in šovinistično obarvane, je prišlo do državljanske vojne. Medtem ko so imele druge
države Vzhodne Evrope v obdobju ekonomske in politične reforme podporo cerkvenih
in verskih ustanov, so o prihodnosti Jugoslavije odločali politični in ekonomski faktorji,
ki jih je spremljal nezdravi nacionalizem. Tudi uspešna ekonomska reforma ni države
zadržala skupaj. Določene sile v Srbiji, Hrvaški in Sloveniji predstavljajo mešanico
narodnega ponosa, ekonomskih aspiracij in zgodovinsko nestrpnih verskih, religioznih
in kulturnih identifikacij. V Sloveniji, v manjši meri pa tudi na Hrvaškem, kjer so
izražali željo po vzpostavitvi ponovne neodvisnosti, je bil novi nacionalizem
prozahodno usmerjen, demokratičen in podjetniški, in je celo dopuščal, da pride do
manjših razlik glede etničnosti, kulture, vere in zgodovine. Drugače je bilo s Srbijo, ki
je bila obremenjena s statično ekonomijo, vojaško tradicijo ter z obujanjem mita o veliki
in močni Srbiji, ki sega onkraj aktualnih republiških in pokrajinskih meja avnojske
Jugoslavije. Ko je SFRJ razpadla, je bilo potrebno oblikovati sicer malo manjšo, vendar
pa etnično, versko, religiozno, kulturno in zgodovinsko čistejšo državo z novimi ozemlji
in pod vodstvom močne centralne vlade s karizmatično osebnostjo na čelu. Takratni
Jugoslovanski politični vrh, pa tudi vrh komunistične partije in jugoslovanska vojska,
niso bili sposobni rešiti federacije, ker niso imeli večinske podpore svojih narodov v
takratnih republikah. Alternative razpadu, o katerih so se pogajali, niso imele možnosti
za uspeh. Občasno in spontano mednacionalno nasilje je preraslo v pravo vojno, ki je
povzročila sovraštvo in nestrpnost na vseh področjih javnega življenja, tudi na verskem.
Prav tako se je še enkrat pokazalo, da so posamezni politiki skušali zlorabiti vero in
religijo za svoje dnevne politične namene. Spretno so manipulirali z javnostjo prek
sredstev javnega obveščanja in skušali za to pridobiti tudi ljudi v verskih in cerkvenih
ustanovah. Socialistično in komunistično ideologijo je zamenjal nacionalizem, ki je v
nekaterih nekdanjih republikah Jugoslavije postal skoraj nova religija. Te posledice se
občutijo vse do današnjih dni. Del politične elite v SFRJ se je zavzemal za to, da bi
živeli »vsi Srbi v eni državi,« kar je vključevalo tudi preurejanje meja nekdanjih
jugoslovanskih republik, kjer so živeli večinoma srbski državljani. To je povzročilo zelo
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veliko gorja in žrtev etničnega čiščenja med pripadniki drugih narodnosti in
veroizpovedi. Drugi del politične elite pa je želel oblikovati neodvisno in etnično čisto
državo ter hkrati rešiti svoje vprašanje državnosti, da se v prihodnosti nikoli več ne
ponovi, da neki manjšinski narod odtujiti del ozemlja in ga priključiti neki svoji matični
državi. Tak način razmišljanja je povzročil etnično čiščenje na obeh straneh, začel se je
exodus velikega števila ljudi, veliko je bilo smrtnih žrtev, porušenih hiš, stanovanj,
cerkva, džamij in drugih verskih objektov. Zaradi vojnih dogajanj v 90. letih je danes v
republiki Hrvaški precej manjše število vernikov pravoslavne veroizpovedi, podobno se
je v republiki Srbiji zelo zmanjšalo število katoličanov.
Zavedati pa se moramo, da vojne v nekdanji Jugoslaviji niso izzvali verski vzroki.
Moramo tudi upoštevati, da na tem področju živijo tri velike verske skupnosti:
katoliška, pravoslavna in islamska, ki so bile v letih 1989–2000 v dogajanja vključene
mimo svoje volje. Leta 1992, ko se je vojna začela, so skušali predstavniki verskih
skupnosti posredovati med sprtima stranema in preprečiti stopnjevanje konfliktov,
vendar njihovi napori niso obrodili sadov. Noben opomin k verskim načelom, moralnim
vrednotam in razumu ni mogel zaustaviti razpada države ter vojne, ki so jo spodbudili
duhovi preteklosti, predvsem strah in še vedno živ spomin na dogodke med 2. svetovno
vojno.
Med vojno so posamezni verski krogi dajali izjave, ki bi lahko mejile na spodbujanje k
spopadom. Ena takih izjav iz časa, ko je začela skupna jugoslovanska država razpadati,
je naslednja: »Srbi so Božji narod, Jugoslavija pa se, taka kot je, skladno z absolutnim
božjim pravom ponuja, da se razdeli.« Ko je postalo jasno, da Jugoslavije ne bo mogoče
obdržati kot države, so prišle na vrsto besede: »Tam, kjer je prelita srbska kri in kamor
padejo srbske kosti, mora biti srbska zemlja.« Sledilo je medsebojno obtoževanje, ki je
razvidno iz naslednjih izjav posameznih kardinalov in škofov: »Hrvaški narod in
hrvaška katoliška Cerkev doživljata zatiranje pod dominacijo srbske dinastije: prvič v
naši zgodovini smo prišli pod oblast dinastije, ki je srbsko pravoslavno Cerkev
razglasila za državno cerkev… Ob poskusu, da zaščitijo narodno in kulturno identiteto,
so bili Hrvati izpostavljeni hudemu preganjanju… Druga svetovna vojna je uničila
Kraljevino Jugoslavijo… Vsi nesrbski narodi, ki so Kraljevino doživljali kot ječo
naroda, so podpirali njen padec in sprejeli vojno, ki se je takrat začela, kot svojo
osvoboditev… Hrvati so bili izpostavljeni napadom oboroženih skupin srbskih
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četnikov… Lokalni komunistični partizanski odredi so kontrolirali ali marginalizirali
vse aktivne in pasivne demokratične uporniške sile… Katoliška Cerkev in hrvaški narod
sta tudi v povojnem obdobju trpela zaradi nasilja komunistične oblasti… Dogajali so se
tudi politični umori, koncentracijska taborišča in nasilna preseljevanja… Cerkev je
ljudstvu vlila voljo, da se osvobodi strahu in apatije… Po žalostni izkušnji prve (1918–
1941) in druge Jugoslavije (1945–1990) je Cerkev podpirala nov politični načrt,
zasnovan na neodvisnosti naroda… Mi imamo drugačen politični načrt, ki podpira
socializem komunističnega tipa, usmerjen h ohranitvi centralistične Jugoslavije… Za
tem načrtom stojijo srbski politiki, oficirji (večinoma srbski) in na žalost mnogi
predstavniki srbske pravoslavne Cerkve… V primeru, da se v Srbiji in Črni Gori obdrži
komunistični režim (zamaskiran v socialističnega), nam grozi nevarnost kosovizacije
oz. likvidacije pravic naroda, podobno kot se je v zadnjih letih zgodilo Albancem s
Kosova…«
Po vseh teh dogajanjih na začetku 90. let, ko razmere niso več omogočale, da se
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dostojanstvenikov vse bolj neprijazne in ostre: »Srbski narod je že pol stoletja politično
razdrobljen in razdeljen z nenaravnimi mejami, ki režejo njegov živ organizem (…) Te
meje je načrtovala komunistična Internacionala, ustvarila neofašistična in ustaška
okupacija, utrdila in proti volji srbskega naroda podaljšala Titova komunistična
diktatura s pomočjo svojega izrazito protisrbskega AVNOJ-a... Zato srbska pravoslavna
Cerkev in srbski narod nista nikoli priznala umetne in nelegitimne »avnojske« notranje
meje…« Čeprav je patriarh Pavle govoril: »Rečem vam: če bi bilo potrebno, da se
Velika Srbija ohrani z zločinom, ne bi v to nikoli privolil; naj Velika Srbija izgine,
ampak da se ohrani z zločinom – ne. Če bi bilo potrebno in nujno, da se z zločinom
obdrži pa čeprav samo mala Srbija, tudi ne bi pristal. Naj izgine tudi mala Srbija,
vendar, da se obdrži z zločinom – ne. In ko bi bilo potrebno, da se obdrži zadnji Srb, pa
da sem ta zadnji Srb jaz in da se obdržim z zločinom – se ne strinjam. Tudi če izginemo
kot ljudje, ne bomo izginili, živi bomo prišli v roke Živega Boga,« in še: »Častno
izpolnjujte svoje državljanske dolžnosti in zavestno delajte po državnih zakonih
Republike Hrvaške.«
Papež Janez Pavel II. je v obdobju nesrečnih 90. let skupaj s svojimi kardinali in škofi
pogosto molil za mir na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Njegove besede iz govora srbski
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pravoslavni skupnosti v Sarajevu poudarjajo njegovo ljubezen in željo po miru ter
trpljenje zaradi krvavih vojnih konfliktov: »V teh krajih, kjer se srečujeta dva velika
duhovna tokova, ki sta oblikovala duha Evrope, posebej poudarjam, da tisti, ki živijo iz
teh tradicij, ne morejo biti nasprotniki drug drugemu, ampak nasprotno, morali bi se
veseliti, da so prejeli različne darove v naročju ene in edine apostolske tradicije.
Moramo si prizadevati, da se bolje spoznamo, da bi se medsebojno obogatili z
izmenjavo teh darov. Kristus je želel Cerkev kot občestvo.«
Nobena od razpadlih socialističnih držav ni doživela tako tragične usode kot SFRJ.
Četudi ni šlo za versko vojno, je bila Cerkev vključena v reševanje tega problema, kot
pomemben del zgodovinske, kulturne, narodne in politične identitete, kot pomemben
del preteklosti in prihodnosti v procesu povojne obnove in razvoja te družbe. Prav tu bi
bilo potrebno, da iščemo motive intenzivnejšega ekumenskega dialoga krščanskih
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dostojanstvenikov, ki so bili pripravljeni zaščititi pripadnike drugih verskih skupnosti,
in zagovarjali pravico do življenja v miru ter versko strpnost. Pred Cerkvijo stoji velik
izziv v post-konfliktni obnovi družbe, kar predpostavlja povrnitev zaupanja in
izkoreninjenje nestrpnosti ter sovražnega govora, ki so bili gonilna sila jugoslovanskih
vojn. Verski objekti in cerkve so bile najpogosteje tarča verskega sovraštva in
nestrpnosti. Obdobje tranzicije, v kateri je posebej izražena ekonomska, socialna in
moralna kriza, je tudi izziv za Cerkev, ki mora prispevati k ohranjanju moralnih vrednot
in zaupanja v prihodnost. Narodi nekdanje Jugoslavije imajo ne glede na vsa dogajanja
doma, skupno evropsko prihodnost, za katero se trudijo skoraj vsi politiki na ozemlju
bivše Jugoslavije, saj ne mislijo le nase, ampak tudi na generacije, ki prihajajo in to ne
bo mogoče brez vloge ekumenskega duha in Cerkve, ki jo je imela v stari in novi Evropi
v drugi polovici 20. stoletja. O tem priča tudi sprava med evropskimi narodi, ki so bili
več stoletij sovražniki in so se medsebojno bojevali. Še nikoli ni bilo v Evropi tako
dolgega obdobja miru, kot v novo ustvarjeni Evropi in Uniji.
Na področju nekdanje Jugoslavije je v 90. letih ekumenizem doživel resen upad in
krizo. Nekatere pravoslavne Cerkve, med njimi tudi Srbska, niso želele sodelovati v
dogajanjih, ki jih je organizirala mednarodna skupnost, zaradi stališča o tedanji politiki
Zvezne republike Jugoslavije in Republike Srbije. Zaradi tega so skoraj zapustile
ekumensko gibanje in SSC.
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Leta 1998 se je kriza na Kosovu resno zaostrila. Eden izmed menihov iz raškoprizrenske eparhije Sava Janjić je takrat spregovoril o trpljenju Albancev na Kosovu, in
bil tako prvi pripadnik Srbske pravoslavne Cerkve, ki je pokazal zaskrbljenost nad
položajem Albancev. V državljanski vojni, ki se je začela med srbskim in albanskim
prebivalstvom, je bilo porušenih veliko verskih objektov, predvsem pravoslavnih cerkva
in samostanov, ki imajo velik zgodovinski in kulturni pomen. Po neuspešnih pogajanjih
med oblastjo Republike Srbije in predstavniki kosovskih Albancev v Rambouilléju, je
prišlo leta 1999 do vojaškega posega NATO pakta.
Papež Janez Pavel II. in verski voditelji pravoslavnih Cerkva so obsodili to intervencijo
in se zavzeli za mirno rešitev novonastale krize. Po svetu so potekale molitve za mir,
podporo mirnemu in diplomatskemu reševanju krize je dal tudi Svetovni svet Cerkva.
Za mir sta se zavzeli tudi judovska in islamska verska skupnost v Srbiji.
Leta 2008 je en del mednarodne skupnosti priznal kosovsko neodvisnost. Vatikan ni
priznal neodvisnosti Kosova. »Sveti sedež in papež Frančišek uživata v mednarodni
skupnosti veliko avtoriteto, ki je lahko zelo pomembna pri zaščiti srbske duhovne in
kulturne dediščine na Kosovu in Metohiji«, saj »papež Frančišek posveča veliko
pozornost ekumenskemu dialogu in se zelo dobro zaveda, da bi bilo vsako dejanje, ki bi
ogrozilo krščansko dediščino na Balkanu, konkretno Kosova in Metohije, velik udarec
za ekumenski dialog«, misli profesor dr. Darko Tanasković, nekdanji srbski
veleposlanik v Vatikanu.
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4 EKUMENSKI ODNOSI MED KATOLIŠKO IN SRBSKO
PRAVOSLAVNO CERKVIJO PO LETU 2000

Po razpadu SFRJ, v kateri je imela katoliška Cerkev enotno organizacijo, je po nastanku
novih držav prišlo do sprememb. Novembra 1997 je bila oblikovana Škofovska
konferenca SR Jugoslavije, ki je bila kasneje preimenovana v Škofovsko konferenco
Srbije in Črne Gore. Po osamosvojitvi Črne Gore iz dotedanje Državne skupnosti Srbije
in Črne Gore je z odločitvijo Svetega sedeža nastala Mednarodna škofovska konferenca
svetega Cirila in Metoda, ki ima osem škofov in združuje vse katoliške škofije in
grškokatoliške eksarhata na ozemlju Srbije, Črne Gore in Makedonije. Predsednik te
konference je že v drugem mandatu msgr. Stanislav Hočevar, beograjski nadškof in
metropolit.
Člani Mednarodne škofovske konference svetega Cirila in Metoda so:
Beograjska nadškofija – nadškof msgr. Stanislav Hočevar
Barska nadškofija – nadškof msgr. Zef Gashi
Subotiška škofija – škof msgr. János Pénzes
Zrenjaninska škofija – škof msgr. László Német
Sremska škofija – škof msgr. Đuro Gašparović
Kotorska škofija – škof msgr. Ilija Janić
Apostolska administratura za Kosovo (Prizren) – škof msgr. Dodë Gjergji
Grškokatoliški eksarhat za Srbijo in Črno Goro (Novi Sad) – eksarh msgr. Đuro
Džudžar
Skopska škofija in grškokatoliški egzarhat za Makedonijo – škof in eksarh
msgr. Kiril Stojanov
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4.1 Srečanja cerkvenih dostojanstvenikov
Leta 2004 je škofovska konferenca Srbije in Črne Gore v Beogradu gostila
dvaintrideseto srečanje Škofovskih konferenc Evrope. 12. junija 2004 sta se tretjič
srečala patriarha Srbske pravoslavne Cerkve Pavle in kardinal Josip Bozanić v
spremstvu generalnih tajnikov Škofovske konference Evrope. Prvi dve srečanji
omenjenih osebnosti sta bili leta 1999 in 2000. Sledil je prvi zgodovinski sestanek
Sinode Srbske pravoslavne Cerkve s člani Škofovske konference Srbije in Črne Gore
leta 2003 in oblikovanje skupnih komisij za dialog. Kardinal Bozanić, generalni tajniki
Škofovske konference Evrope ter nadškof Stanislav Hočevar so obiskali patriarha Pavla.
Ta je poudaril potrebo po sodelovanju Srbske pravoslavne in Katoliške Cerkve pri
pričevanju za evangelij ter nujnost, da se ob približevanju Bogu približujemo drug
drugemu. Naglasil je, da imata Cerkvi skupni temelj, vero v Kristusa, ki nas zavezuje k
sodelovanju pri širjenju in varovanju krščanskih vrednot. Patriarh je omenil še dobro
sodelovanje s Škofovsko konferenco Srbije in Črne Gore, ki se kaže v delovanju stalne
Komisije za dialog. Kot primer skupnega reševanja težav je omenil prizadevanje za
ponovno uvedbo verouka v šole.
Osmega junija 2012 je patriarh Srbske pravoslavne Cerkve Irinej obiskal kardinala
Bozanića v Zagrebu. Srečanja so se poleg patriarha udeležili tudi člani svete arhijerejske
sinode Srbske pravoslavne Cerkve: sremski škof Vasilij, bački Irinej in šumadijski
Jovan, kot tudi zagrebško-ljubljanski metropolit Jovan. Poleg kardinala Bozanića so bili
na srečanju še člani stalnega sveta hrvaške škofovske konference: predsednik hrvaške
škofovske konference đakovsko-osjieški nadškof msgr. Marin Barišić in reški nadškof
msgr. Ivan Devčić, kot tudi predsednik Skupščine Hrvaške škofovske konference za
ekumenizem in dialog škof msgr. Vlado Košić (Sisak) ter zagrebški pomožni škofje:
msgr. Valentin Pozaić, msgr. Ivan Šaško on msgr. Mijo Gorski.
Na srečanju so spregovorili o pastoralnih vprašanjih obeh Cerkva, zavzemanju za
pravico do življenja in družinskih ter krščanskih vrednotah, ki jih ogroža vsesplošna
sekularizacija.

87

4.2 Proslava 1700-letnice Milanskega edikta

Leto 2013 je bilo na ozemlju Srbije obeleženo kot Konstantinovo leto, ker je minilo
1700 let od Milanskega edikta, ki je odločilno zaznamoval zgodovino krščanstva.
Čeprav je jubilej s seboj prinesel močno ekumensko sporočilo, v Srbiji ni bilo skupne
obeležitve. Namesto ene skupne proslave smo imeli dve (s trinajstdnevno razliko), pač
glede na različna koledarja, ki ju Cerkvi uporabljata.
Katoliška Cerkev v Srbiji je to obletnico zaznamovala s priložnostnimi manifestacijami,
vrhunec proslavljanja pa je bilo romanje v Niš in sveta maša na stadionu »Čair« v Nišu.
Med sv. mašo je papežev odposlanec kardinal Angelo Scola rekel: »Poklicani smo, da
postanemo graditelji miru in edinosti, da se zavzamemo za ustvarjanje ‘novega
človeštva,’ ki nam je nujno potrebno, posebno v Evropi.« Dodal je še, da je »velika
odgovornost, ki jo imamo vsi glede na zgodovino naših narodov, da gradimo civilizacijo
s človeškim obrazom.« »To je projekt, ki presega naše moči. Kot kristjani in ljudje
dobre volje pa smo prepričani, da je Bog tisti, ki bo to dovršil.«45
Srbska pravoslavna Cerkev pa je trinajst dni kasneje organizirala pravoslavno
praznovanje jubileja s slovesno liturgijo, ki sta se je udeležila tudi ekumenski patriarh
Bartolomej in moskovski patriarh Kiril. 46

4.3 Srečanje splitsko-makarskega nadškofa Marina Barišića in
patriarha Srbske pravoslavne Cerkve Irineja v Splitu (20.8.2015)

Med svojim obiskom šibeniške eparhije je srbski patriarh Irinej obiskal tudi Split, kjer
se je srečal s splitsko-makarskim nadškofom msgr. Marinom Barišićem, predsednikom
sveta Hrvaške škofovske konference za dialog s Srbsko pravoslavno Cerkvijo. Med
srečanjem je msgr. Marino Barišić poudaril, da tako katoličani kot pravoslavni živijo v
45

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/papski-izaslanik-u-nisu-pozvani-smo-da-budemo-graditelji-mira-ijedinstva/910ft0b (Pridobljeno 14. julija 2016).
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=10&dd=06&nav_id=761932 (Pridobljeno
14. julija 2016).
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okoljih, kjer se tako osebno kot krščansko medsebojno sprejemajo, se držijo svoje
tradicije in hkrati spoštujejo drugo. V nadaljevanju je dodal, da verjame, da je tako
ravnanje vernikov spodbuda pri uresničevanju Kristusove želje po eni Cerkvi, ki se ne
uresničuje s politiko, diplomacijo in s tehničnimi sredstvi. Občestvo je plod Svetega
Duha in ni odvisno od nas, lahko pa smo ovira pri oblikovanju občestva Kristusove
Cerkve." Nadškof Barišić je zaželel, da nas božja milost, ljubezen in moč Svetega Duha
opogumi in nas vse naredi za priče zgodovine, ki ne molči, ampak z našimi
medsebojnimi odnosi gradi božje kraljestvo na zemlji."
V svojem odgovoru se je patriarh Irinej dotaknil odnosov katoličanov in pravoslavnih.
Poudaril je, kako tragična je zgodovina naših narodov, ki so povezani s skoraj istim
jezikom in tisočletnim skupnim življenjem ter nekdaj skupno Cerkvijo. Ta tragedija ni
samo naša, ampak je tragedija vsega krščanstva. Vprašal se je:»Kakšno sporočilo lahko
kot kristjani ponudimo drugim, raznim religijam sveta, ko izvedo, kaj se je dogajalo na
našem ozemlju?" Dodal je, da ob pogledu na dogodke v naši nedavni zgodovini lahko
rečemo, da živimo v času apokalipse, ki prihaja. "Na žalost prihaja do velikih razlik pri
nebistvenih vprašanjih, ki zadevajo učenje vzhodne in zahodne Cerkve... Protislovno je,
da tisto, kar nas razdvaja, postaja pomembnejše od tistega, kar nas združuje. Te
različnosti so povzročile, da nismo bili več eno in da smo postali sovražniki. To je
velika rana za Kristusovo Cerkev." Patriarh je omenil tudi vznemirljive podatke, ki jih
je dobil med svojim bivanjem v Nemčiji. Po teh podatkih predvidevajo, da bo do leta
2030 naprodaj dva tisoč cerkva. Omenil je tudi, da se je v Avstriji veliko število ljudi
odreklo veri, ter dejstvo hitrega širjenja islama: "In da ne govorim o nekem velikem
narodu, katerega religija se hitro širi. Vse to nas opominja, da se moramo soočiti s
seboj. Skrajni čas je, da voditelji Cerkva sedejo za skupno mizo, analizirajo čas in
situacijo, ter se vrnejo v čas, ko je ta Cerkev postala Božji hram, v čas našega skupnega
življenja." Potrebno je, »da razmislimo in vnesemo nov element v naše življenje, da
nam krščanstvo ne bo le filozofija, ampak resnično življenje«. Patriarh Irinej je nadalje
poudaril veliko odgovornost vseh članov Cerkva. Pohvalil je pobudo papeža Frančiška,
da dialog ponovno začnejo predstavniki obeh Cerkva, da v pogovoru analizirajo
sedanjost in preteklost ter da vidijo kaj jih razdvaja. Na koncu je patriarh Irinej izrazil
zaželjo, da se zlo, ki se je zgodilo v naši preteklosti, prepozna, da bi se nikoli več ne
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ponovilo, kajti »to želi Gospod od nas in daj Bog, da se vrne tisti čas, ko smo bili eno in
ko smo si bili najbliže."
Poleg teh izjav in srečanj moramo omeniti tudi izjavo patriarha Srbske pravoslavne
Cerkve med svojim obiskom na Hrvaškem leta 2014, ko se je udeležil posvetitve
obnovljene cerkve sv. Nikolaja v Karlovcu. Na vprašanje novinarja, kako gleda na
informacijo, da je predsednik Srbije Tomislav Nikolić povabil papeža v Srbijo, je
patriarh odgovoril, da je bil tudi on za to, da se papeža povabi celo že na proslavo 1700letnice Milanskega edikta v Niš. Povedal je, da je bil papež s tem seznanjen, vendar tega
predloga ni sprejela sinoda Srbske pravoslavne Cerkve. »Razlog za to sta beda in
nezadovoljstvo, v kateri živi okoli 250 000 ljudi, ki so bili izgnani iz Hrvaške. Zato
gledajo negativno na vlogo Cerkve, to pa se negativno odraža v odnosu do rimskega
papeža,« je razložil patriarh Irinej in dodal: »Dialog je nujen in storjeni so določeni
premiki«. »Potreben je ‘trend’ novih odnosov, ker smo ostali v 11. stoletju, ko je prišlo
do ločitve med Rimom in Carigradom in to je potrebno preseči.« Izpostavil je še, da je
"Kristusova Cerkev ena«. Patriarh je na vprašanje o položaju Srbske pravoslavne
Cerkve v državah, nastalih po razpadu SFRJ odgovoril, da ta položaj nikjer ni zavidljiv:
"Naša Cerkev je velika žrtev, predvsem žrtev druge svetovne vojne, kar se je na žalost
nedavno ponovilo, a zakaj je temu tako, ne vem. Vem le, da je tragedija v tem, ker smo
eni in drugi kristjani, veri nam nista tuji in povezuje nas dosti več resnic, kot je tistih, ki
nas delijo!« Dodal je še: "Ni vprašanje ali bosta Pravoslavna in Katoliška Cerkev še
delali za normalizacijo odnosov med Hrvati in Srbi. K temu sta poklicani in to morata
storiti." 47 Patriarh Irinej je v ekumenskem duhu rekel tudi: »Obstaja samo ena
Cerkev,"in poudaril, da obstaja samo »en Kristus in en evangelij, mi pa moramo biti en
narod."
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5. SKLEP: EKUMENSKA DEJAVNOST SRBSKE
PRAVOSLAVNE CERKVE IN PRIHODNOST
EKUMENSKEGA GIBANJA

Srbska pravoslavna Cerkev je bila po svoji obnovitvi v kraljevini Jugoslaviji in ustavi
SPC iz leta 1931 na črti zbliževanja in zedinjenja krščanskih Cerkva. To pot je
nadaljevala v procesu oblikovanja Svetovnega sveta Cerkva in kot opazovalka na II.
vatikanskem koncilu. V zadnjih letih obstoja Jugoslavije je Srbska pravoslavna Cerkev
naredila tudi nekatere hvalevredne korake v zbliževanju s katoliško Cerkvijo. Nesrečne
vojne v 90. letih in podpora, ki jo je Cerkev dala srbskim nacionalističnim stališčem, so
zavrle ekumenski dialog. V obdobju, ki je sledilo, zlasti po letu 2000, pa so se vnovič
okrepila ekumenska prizadevanja Srbske pravoslavne Cerkve in stiki so se obnovili..
Ko njeno dejavnost opazujemo bolj natančno, vidimo, da je nihala med srednjo potjo in
minimalističnim ter maksimalističnim stališčem, ko dialoga ni sprejemala, če ni bil
"pravoslaven.”
Najbolj pa pride to do izraza v teološkem vplivu dveh visoko cenjenih modernejših
teologov dvajsetega stoletja, Nikolaja Velimirovića in Justina Popovića. Njun odnos do
ekumenizma je zaznamovan predvsem z vplivom hezihastične teologije svetogorskih
menihov. Za Velimirovića je značilno, da je bil v mladosti zagovornik dialoga z drugimi
Cerkvami, v tridesetih in v štiridesetih letih dvajsetega stoletja pa je zavzel povsem
protiekumensko stališče. Njegov odklonilni odnos do ekumenizma se nanaša na
internacionalnost tega gibanja, ob močnem antikatoliškem stališču. Podoben, a veliko
globlji maksimalističen odnos, ki ga lahko opišemo s pridevnikoma protiekumenski in
protikatoliški, srečamo tudi pri Justinu Popoviću. Njegova teologija in filozofija slonita
na misli, da je ekumenizem v bistvu protikrščanski, ker ločuje človeka od Boga in
človeka postavlja nad Boga. Primer tega je videl v prvenstvu rimskega škofa. Popović je
v svojem protiekumenskem stališču nenehno poudarjal problem dojemanja Cerkve. Po
njegovem mnenju je Una Sancta samo pravoslavna Cerkev, takšna, kakršno je videl
sam, medtem ko so kristjani, ki niso del te in takšne Cerkve, heretiki in odpadniki.
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Poleg omenjene protiekumenske teologije in stališč predstavljajo za ekumenska
prizadevanja Srbske pravoslavne Cerkve težavo tudi napeti odnosi med Srbi in Hrvati,
ki se prenašajo na odnose med dvema Cerkvama. Na ekumenizem v pravoslavnem
svetu prav tako nimata dobrega vpliva rivalstvo med moskovskim in ekumenskim
patriarhatom. Kljub vsemu moremo reči, da vse te težave niso zaustavile ekumenske
dejavnosti Srbske pravoslavne Cerkve, kar dokazujejo tudi izjave njenega patriarha in
srečanja nižje duhovščine z brati iz drugih Cerkva, še zlasti s katoliškimi duhovniki.
Celotno krščansko zgodovino zaznamuje misel o Božjem vodstvu in njegovi skrbi za
Cerkev. Ta zgodovina je imela svoje vzpone in padce, kakor velja tudi za ekumenizem v
odvisnosti od zgodovinskih okoliščin. Evropa, ki se je v preteklosti razdruževala, se z
neverjetno hitrostjo danes ponovno združuje na vseh področjih. Na cerkvenem področju
ostajata Evropa in svet razdeljena. Zaradi različnih kulturnih, političnih in zgodovinskih
stališč je ekumenski dialog v zastoju in krizi. Toda vsak poskus vzpostavljanja dialoga
in vsako srečanje cerkvenih dostojanstvenikov budita upanje, da je mogoče večstoletne
razlike premagati in preseči. Ekumenski dialog ljubezni ni samo vljudnostna gesta,
ampak gre za pogumno prizadevanje za popolno cerkveno edinost, s katero bodo
zaceljene rane, ki so nastale z nesrečnim razkolom leta 1054. Poleg Jeruzalema sta Rim
in Carigrad dve najpomembnejši središči krščanskega sveta, njima pa se polagoma
pridružuje tudi Moskva kot tretje središče. Rim in Carigrad sta tudi pomembni središči
krščanske in evropske kulture in civilizacije. To pomeni, da ima civilizacija modernega
demokratičnega in svobodnega sveta svoj temelj v grški filozofiji, rimskem pravu in
Svetem pismu. Krščanstvo je s svojim prihodom v Evropo in na Balkan kljub razlikam
na mnogih ravneh eno celo tisočletje oblikovalo enoten svet. Danes pa Evropa in Balkan
za mnoge predstavljata dva povsem različna svetova z različno miselnostjo in načinom
življenja. Papež Janez Pavel II. je ob neki priložnosti dejal, da je religija nasprotnik
izključevanja in diskriminacije, sovraštva in nasprotovanj, nasilja in sporov. Religija ni
in ne sme postati pretveza za nasilje, posebno takrat, kadar se verska identiteta ujema s
kulturno in etnično identiteto. Religija in mir gresta skupaj. Vera in verska praksa
morata vedno braniti bogopodobnost, ki jo srečujemo v vsakem človeku. Temna stran
naše skupne in svetovne zgodovine, posebno pa zgodovine balkanskih narodov, je
stoletja ustvarjala "kulturo smrti" oziroma kulturo sovraštva in vojn. V prizadevanju za
mir je potrebno, da kristjani skupaj povzdignejo glas proti nasilju in sovraštvu. Naša
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skupna vera v Kristusa nas kliče, da se proti nasilju borimo z nenasiljem, ki je edino
sredstvo za prenehanje sporov. Ko je naš Gospod molil, naj bodo vsi njegovi učenci
eno, je dodal, da bo popolna edinost koristila oznanjevanju evangelija miru. Vsak dialog
v ljubezni svet razumeva in doživlja kot objem dveh davno sprtih bratov ali sestra.
Vsako srečanje cerkvenih predstavnikov svet doživlja kot srečanje in objem dveh
Cerkva, dveh svetov, dveh miselnosti, dveh kultur, dveh načinov življenja in dveh
Evrop. O tem pričajo tudi srečanja papeža z vrsto carigrajskih patriarhov ter zadnje
srečanje papeža Frančiška z moskovskim patriarhom Kirilom 12. februarja 2016 na
Kubi. Vse to daje spodbudo ekumenskemu dialogu, ki pa ga ljudje različno doživljajo in
razumejo. Za nekatere je to iskreno in pravo pričevanje za vero v skladu s Kristusovimi
besedami: "Pojdite in naredite vse narode za moje učence" (Mt 28,19), za druge pa je to
izdaja in odpadništvo. Ekumenski patriarh Atenagora je dejal, da je "v ekumenskih
odnosih potrebno razlikovati med "dialogom ljubezni" oziroma "sodelovanjem v praksi"
in "dialogom resnice" ali uradnim teološkim dialogom. Sodelovanje je možno na zelo
različnih ravneh, medtem ko uradni teološki dialog vodijo zgolj vsepravoslavne
komisije z drugimi Cerkvami na svetovni ravni. Pravoslavne Cerkve so veliko
prispevale k svetovni ekumenski odgovornosti na področju socialne etike, pri delu za
ohranitev miru, pravičnosti, svobode, bratstva in ljubezni med narodi, kakor tudi pri
izkoreninjanju vseh oblik diskriminacij. 48
Videli smo, da razlike v pojmovanju Cerkve upočasnjujejo ekumenski dialog, posebno
to velja za pravoslavne Cerkve, ki še vedno niso poenotile svojih stališč do tega
vprašanja. Kar se tiče stališča Katoliške Cerkve glede odnosa med vesoljno Cerkvijo in
krajevnimi Cerkvami, pa je znano, da je II. vatikanski koncil ponovno odkril
pomembnost krajevnih Cerkva, njihovih tradicij, obredov in običajev. V vsem tem
Katoliška Cerkev prepoznava neprecenljiv zaklad, ki bo pomemben za razvoj
krščanstva v tem tisočletju. Cilj tega razvoja je edinost, ki izključuje protislovnosti
(kontradiktornosti), ohranja in neguje pa pluralnost različnih kultur, jezikov, obredov in
cerkvenih običajev (Kasper 2010,141).

48

Una Sancta 42, 1987, 15-24.
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Da bi mogli doseči to, kar je naš končni cilj: edinost, vidno edinost, moramo posvetiti
pozornost tistim stvarem in dejavnikom, ki omogočajo, da pridemo polne edinosti v
evharistiji, ki je zakrament edinosti. Edinost Cerkva je dar Svetega Duha, ki je razlit na
vesoljno Cerkev. Cerkev ga ne more izgubiti, saj ga človeške napake in prepiri ne
morejo uničiti. Edinost je uresničljiva že v tem veku, ne šele v eshatonu.
Kot verniki in člani Katoliške Cerkve smo prepričani, da je Cerkev Jezusa Kristusa in
njena edinost uresničena v Katoliški Cerkvi. Prihodnja vidna edinost ne bo obstajala v
neki drugi, novi Cerkvi, drugačni, kot jo poznamo sedaj, ampak bo Cerkev še naprej
hodila po poti, ki je začrtana z izročilom. Edinost bo udejanjenje "stare" Cerkve v novi
obliki.
Pot, na katero smo stopili, je dolga in naporna, a po njej moramo hoditi, saj zanjo ni
nobene alternative, ne v teološkem ne v praktičnem pomenu. Delitve med kristjani so
namreč največja ovira pri izvrševanju poslanstva, ki nam ga je Jezus zaupal, da
oznanimo evangelij vsemu svetu. Vidna edinost Cerkve ni sama sebi namen, ampak
služi višjemu namenu: "Da bo svet veroval" (Jn 17,21). Zato sta ekumenizem in
poslanstvo (misijon) Cerkve najtesneje povezana, "uspeh enega je odvisen od uspeha
drugega".
Kje iskati moč, da vztrajno hodimo naprej po ekumenski poti do polne edinosti?
Zagotovo v tistem novem življenju, ki smo ga prejeli ob krstu, ki mora rasti in zoreti do
polnosti. Duhovni ekumenizem je srce vseh ekumenskih prizadevanj.

94

POVZETEK

Magistrsko delo predstavlja poskus analize ekumenskih prizadevanj Katoliške in Srbske
pravoslavne Cerkve v obdobju, ki je daljše od sto let, in sicer s pogledom od zunaj in od
znotraj. Uvodni del podaja zgodovinski oris dogodkov in odnosov, ki so privedli do
razkola med Cerkvama. Prvi del je posvečen prvemu vatikanskemu koncilu ter
njegovemu vplivu na medcerkvene odnose. Nadalje so opisana dogajanja po tem
koncilu, porajanje skupne države južnih Slovanov, odnosi med obema Cerkvama v tej
državi, problematika druge svetovne vojne in odnosi po tem obdobju.
Drugi del razjasnjuje dogmatične teološke razlike in stališča obeh Cerkva do procesa
dialoga, ki naj vodi k obnovitvi edinosti. Predstavljen je kronološki pregled
najpomembnejših dokumentov na ekumenski poti. Na podlagi predstavljenih dejstev si
je mogoče ustvariti stvarnejšo podobo o odnosih med obema Cerkvama, upoštevajoč
njun pozitivni kot tudi negativni odnos do ekumenskih prizadevanj.
Tretji del se posveča vprašanju, kakšne naj bi bile prihodnje usmeritve v ekumenskih
odnosih med Cerkvama na vesoljni in na krajevni ravni.

Ključne besede: ekumenizem, edinost, Katoliška Cerkev, Srbska pravoslavna Cerkev,
Prvi in Drugi vatikanski Koncil.
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ABSTRACT

This paper is an attempt of analasys of the efforts made on the path of ecumenism
between Catholic Church and the Serbian Orthodox Church in the period that covers
little more than a century, main subject is observed both, from the outside pint of view
and on the inside point of view. In the introductory part we are introduced to the
historical review of events and attitudes that led to the schism, while in the first part of
the paper is in essence described the First Vatican Council and its influence on the
relations between the Churches. It also describee the events that took place after the
First Vatican Council, the creation of a united state of South Slavs and the relations
between the two Churches in it, the problems in the period of the Second World War,
as well as relations between Churches after World War II. The second part explains the
dogmatic and theological differences between Chrurches, as well as the views of both
Churches toward the dialogue process on the path of reconstruction of unity. In the
second part we bring a chronology of the most important documents on the road of
ecumenism. Based on the displayed data we can have a more realistic picture of
relations between the two Churches, in both; observing their positive attitude towards
the ecumenical efforts, as well as negative one. In the third part we present the facts
about the possible future directions in ecumenical relations between the two Churches,
both at global and local level.

Key words: ecumenism, unity, Catholic Chruch, Serbian Orthodox Church, First and
Second Vatican Council.
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