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НапредлогМитрополита
црногорско-приморскогАм-
филохија,ЊеговаСветост
ПатријархсрпскиИринеј
уручиоВамјеОрденСветог
СавеуименашеСветеЦркве.
Уобразложењујенаведенода
стетокомвишедеценијског
научноградадопринелинауч-
нојицрквенојјавностисвојим
крсноваскрснимхристољу-
бљем,животнимсведочењем
православнетеологијеистине
ибогојавнелепотесвета.Шта
заВасзначиововисокоцркве-
ноодликовање?

– Ни сам оче ки вао ово од ли ко ва ње 
и ја ко сам се из не на дио. Де ве де
сет и че ти ри су ми го ди не, не мам 
ви ше ни ко га и бри нем ко ме ћу 
оста ви ти ве ли ку би бли о те ку, нео
бја вље не ру ко пи се, гра ђу ко ју сам 
де це ни ја ма са ку пљао. Овај ор ден 
и ор ден ко ји сам до био из Фо че 
од мах сам пре дао у сво јој па ро
хи ји. Ми слим да то та мо спа да јер 
јав но де лу јем ис кљу чи во у окви ру 
ли тур гиј скопа ро хиј ске за јед ни це 
ко јој при па дам. Мо ја де лат ност је 
са мо у Цр кви.

Самонеколицинафилозофа
суувремеокрутногкомуни-
стичкогрежимасмелијавнода
исповедајувечнејеванђељске
истине,укористЦрквиисрп-
скомнароду.Кадастедошли
дојаснеодлукедасеприпојите
литургијскојзаједнициидасе
трудитедаживитеистварате
подокриљемЦркве?

– Ја сам исто ри чар ци ви ли за ци је 
и кул ту ре, а то је од ре ђе ни је не го 
фи ло зоф. Ба вим се фе но ме ном 
исто ри је, без об зи ра на то што сам 
сту ди рао и док то ри рао на фи ло зо
фи ји и исто ри ји умет но сти и пре
да вао исто ри ју ци ви ли за ци је 50 
го ди на. Све то вре ме на сту пам као 
исто ри чар ци ви ли за ци је јер је по
треб но де фи ни са ти ци ви ли за ци ју, 
а то зна чи дру штве ни по ре дак ко ји 
тре ба да бу де ду хов но усме рен си
сте мом вред но сти, осе ћа њем сми
сла жи во та и дру штва у ко ме жи
ви мо. То је глав ни Кан тов про блем 
где је он по ста вио гра ни це ме та
фи зи ци и ре као да то да ље ви ше 
ни је пи та ње на у ке, већ осе ћа ња, 
ко је је дар. Свих 15 књи га ко је сам 
на пи сао су у ду ху Кан та са ци љем 

да од ње га пре ђем у пра во слав ну 
ми сао. Ме ни се чи ни да сам ус пео.
Цр кви сам при шао ка да ми је умр
ла мај ка 1960. го ди не. Да бих до
шао до Хри ста по мо гло ми је мо је 
ло гор ско ис ку ство. На и ме, по сле 
не мач ког и уста шког там но ва ња 
по за тво ри ма, пре ба ци ли су ме у 
ло гор Ја се но вац, а ода тле у Нор ве
шку. Из тог ло го ра сам по бе гао за
хва љу ју ћи по мо ћи Нор ве жа на ко
ји су би ли ан ти фа ши стич ки опре
де ље ни. Ка да сам се по сле ра та 
вра тио у Ју го сла ви ју био сам две 
го ди не у за тво ру због то га што сам 
тра жио да ло го ра ши осну ју по се
бан Са вез ло го ра ша, ко ји ће би ти 
из дво јен од Са ве за бо ра ца. УД БА 
и Пар ти ја су сма тра ли да до во дим 
у пи та ње брат ство и је дин ство ис
ко ва но у се дам офан зи ва. То ми 
је би ло сме шно, јер сам имао ис
ку ство и ви део да уку пан број по
ги ну лих чет ни ка и пар ти за на не 
из но си ви ше од 10% бро ја ко ли ко 
је на нај стра шни ји на чин по би је
но Ср ба у уста шком по ко љу у ло
го ри ма. То ни је би ло по ли тич ко 
ми шље ње, већ став до ку мен то ван 
ло го ра шким ис ку ством. Чер чил је 

РАЗГОВОР

Ка да идеш  
на Ли тур ги ју  

као да идеш ку ћи

Пр ве Цр кве на ста ле су као град ске оп штин ске за јед ни це. Ау то ри тет те  
Цр кве би ле су ли тур гиј ске за јед ни це. Та ко је на ста ло хри шћан ство.  

И да нас оно је ди но та ко мо же да се об но ви и да по бе ди. 

Раз го вор са Жар ком Ви до ви ћем,  
исто ри ча рем ци ви ли за ци је и кул ту ре

Разговарала Сла ви ца Ла зић



ПРАВОСЛАВЉЕ1. децембар 2015. г. — 1169 9

РАЗГОВОР

уце нио ру ску ар ми ју да не иде на 
За греб и на за пад, не го на Пе шту, 
до вео је Ти та на власт ко ји ће за 
го ди ну да на по би ти 50.000 углед
них Ср ба. У За гре бу ни ко га.

Предавалистеисторијуумет-
ностинаСвеучилиштууЗагре-
бу,одаклесуВасискључили
збогВашихиступањаосрбо-
фобији.Далистетамоодлази-
лиуЦркву?
– У За гре бу ни сам ре дов но до ла
зио на Ли тур ги ју, че шће сам до
ла зио у ку ћу све ште ни ка Цр кве 
Пре о бра жењ ске Рат ка Је ли ћа из 
Кни на, ода кле је био мој отац. Он 
ме је мо лио да не до ла зим у Цр
кву јер је пре ви ше кон тро ли шу. 
Но вем бра 1967. го ди не сам као 
ре дов ни за гре бач ки про фе сор на
пи сао про тест но пи смо про тив ср
бо фо би је, ко је је има ло ве ли ког 
од је ка. По сле Бри он ског пле ну ма 
1966. го ди не ср бо фо би ја је би ла 
глав ни пар тиј ски за да так. Ја сам 
ре као да не по сто ји ве ли ко срп ска 
вла да ви на, већ да иде ју ср бо фо би
је зва нич но по др жа ва ЦК Ју го сла
ви је. Цен тар те ср бо фо би је ни је 
За греб не го Бе о град у ко ме је био 
сме штен ЦК и ср бо фо би ја се пре
ли ла у За греб да охра бри сту ден
те да по диг ну свој про тест про тив 
ве ли ко срп ских аспи ра ци ја. Пи сао 
сам про тив ср бо фо би је и оп ту жио 
ЦК а у јед ном свом пре да ва њу го
во рио сам про тив До бри це Ћо си
ћа за то што је он у јед ном пи сму 
Ти ту бра нио Ран ко ви ћа као нај ве
ћег и нај зна чај ни јег Ср би на. Ти то 
је пи смо по слао Ба ка ри ћу, ко ји 
га је раз де лио за гре бач ким про
фе со ри ма и сту ден ти ма и пи смо 
је по слу жи ло да срп ску кул ту ру 
про гла се по ли циј ском. У пре да
ва њу ко је сам одр жао ис та као сам 

да УД БА бра ни Ћо
си ћа, али да срп ска 
књи жев ност ни је по
ли циј ска. Ка да сам 
на бра јао пи сце ко ји 
спа да ју у врх срп ске 
књи жев но сти, Ћо си
ћа сам из о ста вио, јер 
је ње гов опус иде о
ло шка књи жев ност 
у ко јој не раз у ме ни 
шта је то срп ска на
ци ја, ни шта је ве ра, 
ни шта је исто ри ја. 
То је био раз лог због 
ко га ће ме про го ни ти 
и ис те ра ти са За гре
бач ког уни вер зи те та 
и од у зе ти ми стан. 
У Бе о гра ду сам био 
две го ди не без по сла 
за хва љу ју ћи Ћо си ћу 
ко ји је био по ли тич
ки ко ме сар СА НУ.
Пре стао сам да ра дим 
са фи ло зо фи ма ко ји 
су се кре та ли пу те ви
ма марк си зма и до
че ка ли 1968. го ди ну 
са Цр ве ним уни вер зи те том Карл 
Маркс. Мо је ко ле ге фи ло зо фи су 
сма тра ли да сам ја об у зет „ре ли ги
о зним лу ди лом“. То ми је пре ме
сец да на ре као и ис так ну ти про фе
сор уни вер зи те та, члан јед не пар
ти је. Ка да је из био ве ли ки су коб 
1948. го ди не по сле ко га смо мо
ра ли да за ме ни мо со ци ја ли стич ки 
ре а ли зам дру га чи јим ту ма че њи ма, 
усво јен је „мо дер ни зам“ ко ји је био 
ан ти ре ли ги о зан. Цен тар су ко ба 
из ме ђу „мо дер ни зма“ и „тра ди ци
о на ли зма“ био је на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту из ме ђу Ка те дре исто ри
је умет но сти и Ка те дре фи ло зо фи
је. Ка те дра фи ло зо фи је до те ра ће 
1968. го ди не до Цр ве ног уни вер
зи те та Карл Маркс. Цр ква је би ла 
је ди на сре ди на у ко јој сам оче ки
вао да ће са раз у ме ва њем при ми ти 
мо ја ис ку ства.

Билистеблизакпријатељса
авомЈустиномЋелијским.Ко-
ликојеонутицаонаВас?
– Ка да сам са же ном до шао у Бе
о град од ла зи ли смо у Ва ве дењ ску 

цр кву. Та да сам об ја вио сту ди ју 
ко ја је об ја вље на у ча со пи су Фи
ло зо фи ја – „Пап ска цр ква ни је 
цр ква не го им пе ри јал на др жа ва“ 
ко ји је про чи тао упо ко је ни отац 
Ју стин Ће лиј ски и за тра жио да се 
са мном упо зна. Би ло је то кра јем 
1968. го ди не. Ја сам му го во рио 
о сла бо сти ма не са мо ре жи ма, 
не го о не мо ћи Цр кве ко ја се ута
па у кле ри ка ли зам као да је са мо 
Цр ква у све ту, а не Цр ква Све
та Тај на ко ја зна су шти ну људ ске 
лич но сти. Он је све то при мао са 
за хвал но шћу. Та да сам на пи сао 
„Ло гос – ли тур гиј ска свест Пра
во сла вља“ и „Ср би у Ју го сла ви ји 
и Евро пи, Пра во сла вље у су о че њу 
с Евро пом“. До кра ја ави ног жи
во та од ла зио сам не ко ли ко пу та 
го ди шње да раз го ва ра мо. Ње го ве 
ре чи по твр ђи ва ле су мо је опре
де ље ње и охра бри ва ле ме, да ва ле 
ми по твр ду да је мо ја кри тич ка 
свест цр кве на. Мо је књи ге го во ре 
о исто ри ји ко ја се ни ка ко не одва
ја од Цр кве. Исто ри ја јед на ко об
у хва та др жа ву, дру штво и Цр кву. 

Да ли сте на пи са ли 
све што сте же ле ли?

– На пи сао сам све 
што сам мо гао. Чи ни 
ми се да ни сам же лео 
ви ше не го што мо гу.

Додела Ордена Светог Саве проф. др Жарку Видовићу – 
фотографије са свечаности уприличене 7. октобра 2015. г. у 
Патријаршији српској у Београду. Патријарх српски Иринеј 

уручио је Орден Светог Саве проф. др Жарку Видовићу.
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Билисте,заједносаондашњим
јеромонасимаИринејемБулови-
ћем,АмфилохијемРадовићеми
АтанасијемЈевтићем,учесник
динамичногдуховногбуђења
младихљудиуСрбијипочетком
80-ихгодинакојесеодвијалоу
првимполемикамасамаркси-
стима,кадасеурушаваотитои-
стичкисистем.Коликојетешко
младомчовекуданасдасвој
животосмисликрозправослав-
нухришћанскуперспективу?

– Те 1982. го ди не је пр ви пут у 
До му омла ди не био за ка зан низ 
пре да ва ња за ми шље них као су
срет из ме ђу ра зних ре ли ги ја. У то 
вре ме је је ди но Бе о град био за ин
те ре со ван за ди ја лог из ме ђу раз
ли чи тих ре ли гиј ских за јед ни ца. 
Пра во сла вље смо та да за сту па ли 
отац Ата на си је, отац Ири неј, отац 
Ам фи ло хи је и ја. У Књи жев ним 
но ви на ма су из ла зи ла на ша пре
да ва ња, а у Те о ло шким по гле ди ма 
је штам пан мој есеј „Ло гос – ли
тур гиј ска свест Пра во сла вља“ на 
80 стра на. Са ла До ма омла ди не је 
би ла пу на, на род је се део по сте
пе ни шту, а спро ве де ни су звуч
ни ци на ули цу. Са о бра ћај у Ма
ке дон ској ули ци био је скре нут у 
Ну ши ће ву. На род је био стра шно 
за ин те ре со ван. На род је и да нас 
за ин те ре со ван, али ме не чу ди за
што ми не ма мо нор мал не пра во
слав не ди ја ло ге, ко је то не ма ран 
или ко то мо жда чак и спре ча ва.

Усвојимизлагањимазалажете
сезаповратаксветосавскепа-
рохијскезаједнице.Можелисе
инакојиначиноживетицркве-
носткрозовајмоделдијалога?
– Хри шћан ство је на ста ло кроз цр
кве не за јед ни це по је ди них гра до ва 
у Ју де ји и Грч кој. Ка да по гле да те 
Све то Пи смо, по сла ни це су на сло
вље не Ко рин ћа ни ма, Ри мља ни ма 
– Гр ци ма у Ри му, Ефе сци ма, зна чи 
зна чај ним град ским еле мен ти ма 
ко ји тво ре за јед ни це ко је на ста
ју бла го сло вом љу ди спрем них 
да бу ду ода ни ре чи ко ју су да ли. 
То зна чи да се љу ди удру жу ју по
све ће ни ре чи ма, за кле тва ма или 
за ве ту. То ни су крв не за јед ни це, 

ни ти ин те ре сне за јед ни це, већ за
јед ни це из ме ђу љу ди спо соб них 
да бу ду вер ни за да тој ре чи. И то 
је Цр ква – пр ва та ква за јед ни ца у 
исто ри ји чо ве чан ства по ста ла Ду
хом Све тим. То зна чи да се љу ди 
удру жу ју осе ћа њем ко је до би ја
ју на дар. Пр ве Цр кве на ста ле су 
као град ске оп штин ске за јед ни це. 
Ау то ри тет те Цр кве би ле су ли тур
гиј ске за јед ни це. Та ко је на ста ло 
хри шћан ство. И да нас оно је ди но 
та ко мо же да се об но ви и да по бе
ди. Ми слим да на ши све ште ни ци 
ни су за ин те ре со ва ни да осна же 
Ли тур ги ју по сле Ли тур ги је као ди
ја лог. Пи тај те све ште ни ке за што 
не ко ри сте про сто ри је свог па ро
хиј ског до ма.

КоликојеважнаЛитургија
илитургијскидијалогпосле
Литургије?
– Ли тур ги ја је све тост, то је нај ви
ши ау то ри тет јер Ли тур ги ју слу жи 

сам Го спод. Ми слим да Ли тур ги ја 
не сме да се пре ки да про по ве ди
ма, не го ди ја ло гом по сле Ли тур
ги је. Она је ди ја лог пред Бо гом из
ме ђу све ште ни ка и вер ни ка. Вер
ни ци мо ра ју зна ти шта чи та ју ка да 
од го ва ра ју на јек те ни је. Пре све га 
чте ни ја ко ја су тог да на би ла на 
Ли тур ги ји. За што да нам об ја шња
ва све ште ник уна пред пи са ним 
тек стом, ка да ми у раз го во ру јед
ни са дру ги ма, мо же мо да ка же мо 
нео че ки ва не ства ри. Ми у пост ли
тур гиј ском раз го во ру лич но ак ту
е ли зу је мо на свом при ме ру у че му 
смо у скла ду са Ли тур ги јом, а у че
му ни смо. Ти раз го во ри но се ве ли
ко ду хов но бо гат ство.

Многецрквенекористепаро-
хијскедомове?
– Сва ка цр ква има па ро хиј ски 
дом, у бли зи ни гра да нам је и 
ма на стир Слан ци. На Кр стов дан 
сам у ма на сти ру др жао пре да ва

Шта је нај ва жни је што сте ура ди ли у жи во ту?

– Упо знао сам гра ни це сво јих мо ћи. То ни је гра
ни ца раз ми шља ња, не го ди ја ло га, од ре ђе них 
мо гућ но сти ко је ни сам пред ви део. Ја сно ми је да 
ни сам ни ка кав на да ре ни ми сли лац, не го чо век 
ко ји во ли да раз го ва ра. Основ но пи та ње је пи та
ње сми сла жи во та. То је мо гућ ност ко ја те из бу
дућ но сти или по зи ва или пла ши и твој жи вот чи
ни или ра до сним или стра шним.
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РАЗГОВОР

ње на те му „За крст ча сни и сло
бо ду злат ну“ об ја шња ва ју ћи за
што је срп ски си стем вред но сти, 
од но сно су шти на срп ске исто ри
је де фи ни са на са те две из ре ке, о 
че му се у те о ло ги ји дру гих ве ра 
не мо же уоп ште го во ри ти. За сва
ку Ли тур ги ју спре мам се чи та ју
ћи чте ни ја и то ра дим пре ко 50 
го ди на. На осно ву тог ис ку ства 
на пи сао сам две књи ге Исто ри ја 
ци ви ли за ци је, где сам под ву као 
раз ли ку из ме ђу евро ме ди те ран
ске ци ви ли за ци је, ви зан тиј ске и 
ра но ре не сан сне, ју деогрч ке ко
ја је би ла усме ре на ка хар мо ни ји 
као нај ви шем ци љу, за раз ли ку од 
евро за пад не ко ја во ди ка чо ве ко
вој во љи за моћ, Ни че о вом на че
лу. Та ко сам пре да вао исто ри ју 
ци ви ли за ци је.

Можемолиочекиватидадру-
штво,каосистемсветовних
установаиЦрква,каодуховна
заједницаделујуусинергији
предвеликимизазовимавре-
мена,рецимокадајеупитању
опредељењезаКиМ?
– Мо гу. На Ко со ву има мо За јед ни
цу срп ских оп шти на, ко ја не сме 
да бу де за јед ни ца пар тиј ских по
сла ни ка ове или оне пар ти је, већ 
оп шти на на Ко со ву мо ра да би ра 
свог пред став ни ка. Не да као са
да пар тиј ски ли де ри из Бе о гра да 
ка жу ко ће од њих да пред ста вља 
ту оп шти ну. У оп шти ни ла ко до ла
зи до из ра жа ја па ро хи јан ко ји зна 

про бле ме оп шти не. Да би За јед ни
ца срп ских оп шти на би ла ефи ка
сна, Ср би ја мо ра да бу де За јед ни ца 
срп ских оп шти на, а не пар тиј ска 
за јед ни ца. Ако ми успе мо да у Ср
би ји пар тиј ске по сла ни ке за ме ни
мо оп штин ским, би ће спа се но Ко
со во и Ме то хи ја.

Крајпрошлогипочетаковог
векаобележенјесеобаманашег
народа.ЦрњанскијеуСеобама
писаодасусеобецивилизациј-
скипотреси,гориодратова.Ко-
ликосунаскаонародпромени-
лидраматичниизгони?Дали
суогромнемиграцијестотина
хиљаданашихсународникаса
КосоваиМетохијеутицалена
тодаиме„Косово“изгубисвоје
духовнозначењеиутемељење
унашојсвести?

– На ше се о бе то ком ве ко ва, а по
себ но у про шлом ве ку раз гра ђи
ва ле су за јед ни ча ре ње на ро да и 
ме ња ле на ци ју јер су но ви вла да ри 
фор ми ра ли хи је рар хи ју – на род ну 
и цр кве ну. Увек је то био уда рац 
на пра во слав ну па ро хи ју. Да нас 
је ве ра мо гу ћа као пу на исто риј
ска свест. Дру гим ре чи ма – да нас 
на ци ја ве ру мо ра да ис ка зу је као 
исто риј ску свест ко ју тво ри си стем 
вред но сти и сми сла на ших пре да
ка уна зад. Ја се и данда нас се ћам 
по у ка ко је су ми да ли ба ба и де да, 
а ко је ни сам чуо од те о ло га ма да 
сам имао нај ви шу оце ну из ве ро
на у ке то ком осам го ди на. Мо ја ба

ба је зна ла Ли тур ги ју на па мет, ма
да је би ла не пи сме на.
Ме ђу на род на за јед ни ца те жи да 
нам оду зме те ри то ри ју и Цр кву на 
КиМ, по ту ра ју да Цр ква бу де тзв. 
Цр ква у све ту, као пар ти је. Пар то
кра ти ја је им пе ри јал но за ин те ре
со ва на, а Цр ква оп штин ски.

Заштооникојиужурбанона-
стоједанамотмуКосовоне
разумејудајенашанераскиди-
валитургијскавезасаНебе-
скимКосовомнашаодредница,
самоспознајаиданасутеме-
љујемноговишеодзавичајаи
обичајности?

– Пра во раз у ме ва ње ово га ле жи у 
чи ње ни ци да су љу ди то ли ко ода
ни за јед ни ци да су спрем ни да се 
жр тву ју за њу, до жи вља ва ју ћи је 
ва жни јом од се бе, што је Све ти Јо
ван Зла то у сти упо тре био из тра ге
диј ског по зо ри шног ис ку ства Гр ка 
ко је је би ло из над епа, ства ра ју ћи 
са Св. Ва си ли јем Ве ли ким бла го
сло вен по клон – Ли тур ги ју. Вер
ник ни је ју нак, већ чо век спре ман 
да се жр тву је као Хри стос за Крст 
Ча сни. Ка да се при че шћу је мо да
је мо за вет да смо спрем ни на жр
тву као Хри стос, с том раз ли ком 
што Хри стос не ма шта да ис по ве
да, а ми има мо. На ша од лу ка да 
се по ка је мо је ду ги ди ја лог, дра ма, 
ис по вест. Ко со во мо же мо да очу
ва мо пре ко цр кве них за јед ни ца 
ко је ће би ти ја ке јер ће би ти ли
тур гиј ске. Ал бан ци су ло ми ли крст 
зна ју ћи да са мо Цр ква мо же да нас 
об но ви као срп ску на ци ју. Срп ска 
на ци ја је пра во слав на, ство ре на 
кроз ау то ке фал ну Цр кву. То је та 
све тост на ци је.

– Ко со во мо же мо да 
очу ва мо пре ко цр кве
них за јед ни ца ко је ће 
би ти ја ке јер ће би ти 
ли тур гиј ске. Ал бан ци 
су ло ми ли крст зна ју
ћи да са мо Цр ква мо
же да нас об но ви као 
срп ску на ци ју. 


