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За уста но вље ње Уни вер зи те та у Бе о гра ду, на и
ме про гла ше ње Ве ли ке Шко ле (1863–1905) за Уни
вер зи тет За ко ном о Уни вер зи те ту ко ји је до ни
је ла На род на скуп шти на Кра ље ви не Ср би је и 
27. фе бру а ра 1905. по твр дио Краљ Пе тар I, би ла 
је узор на из сред њо вје ко вља по те кла тра ди ци
ја за пад но е вроп ских уни вер зи те та. О то ме го во
ри и струк ту ра Уни вер зи те та про пи са на чла ном 
4: „Уни вер зи тет има пет фа кул те та: бо го слов ски, 
фи ло соф ски, прав нич ки, ме ди цин ски и тех нич
ки.“1 Но ни је се та да у јед ној еко ном ски си ро ма
шној и на уч но скром ној сре ди ни по кре та ла зна
чај ни ја рас пра ва о сми слу и иде ји уни вер зи те та, 
ни ти о ме ђу соб ном од но су на у ка из у ча ва них на 
фа кул те ти ма.2 Али је за то из мје на За ко на о Уни
вер зи те ту ју на 1919, ко јом је на ја вље но отва ра
ње Бо го слов ског фа кул те та на Уни вер зи те ту а не 
као са мо стал не Ду хов не Ака де ми је (ка ко је пред
ви ђао члан 4, став 2 За ко на из 1905), иза зва ла рас
пра ву не са мо у При вре ме ном На род ном Пред
став ни штву Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве
на ца3 не го и у „струч ним кру го ви ма“.4 Ме ђу тим, 

1 Збор ник за ко на и уре да ба о Ли це ју, Ве ли кој шко ли и Уни
вер зи те ту у Бе о гра ду, прир. Дра го љуб Т. Ба ра лић, Бе о град: 
На уч на књи га 1967, 177–186: 177.

2 Упор. Би бли о гра фи ја о Бе о град ском уни вер зи те ту 1838– 1987, 
Бе о град: Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Са вре ме на ад ми ни стра ци
ја 1988, 11–19.

3 Ви дје ти Сте но граф ске бе ле шке При вре ме ног На род ног 
Пред став ни штва Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (год. I, бр. 1), 41. 
ре дов ни са ста нак од 23. ју на 1919. у Бе о гра ду.

4 Де та љан при каз дао је Алек сан дар Ра ко вић, „Ака дем ска 
и по ли тич ка рас пра ва о Бо го слов ском фа кул те ту то ком 1919. 

са фи ло соф ске стра не гле да но, та рас пра ва би се 
мо гла по сма тра ти као тек сла ба шан од јек не гда
шње Кан то ве (1724–1804) рас пра ве о Спо ру ме
ђу фа кул те ти ма (1798) као ин сти ту ци о нал ним 
фор ма ма на уч них зна ња, ма да уче сни ци у рас
пра ви ни чим не от кри ва ју да за овај Кан тов спис 
уоп ште зна ју. Отва ра ње Бо го слов ског фа кул те та 
на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду ни је да ло под сти цај 
за ра свје тља ва ње исто риј ског ис хо ди шта отво ре
них ди ле ма ни ти за озбиљ ни је те ма ти зо ва ње по
ло жа ја те о ло ги је (и фи ло со фи је) као на у ке у си
сте му уни вер зи тет ских зна ња. Из гле да да ни ка
сни је оба ова аспек та (ду хов ноисто риј ски и си
сте мат скострук ту рал ни) ни су има ли при ли ку 
да бу ду по дроб ни је раз ма тра ни. По јам обра зо
ва ња и иде ја уни вер зи те та с јед не стра не а исто
риј ске при ли ке и не при ли ке с дру ге — пред ста
вља ју оба ве зу ју ћи оквир за рас пра ву о по ло жа
ју и сми слу те о ло ги је у ком плек су зна ња и Бо го
слов ског фа кул те та у кон тек сту уни вер зи те та.

го ди не (са освр том на ра ни је пи са ње Ве сни ка Срп ске Цр
кве)“, у: Б. Ши ја ко вић, прир., Срп ска те о ло ги ја у два де се том 
ве ку: Ис тра жи вач ки про бле ми и ре зул та ти, књ. 1, Бе о град: 
Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет 2007, 110–125. Ар гу мен
та тив ну стра ну ове рас пра ве ана ли зи ра Вла дан Пе ри шић, 

„Те о ло шки фа кул тет: pro et con tra“, у: Б. Ши ја ко вић, прир., 
Срп ска те о ло ги ја у два де се том ве ку: Ис тра жи вач ки про бле
ми и ре зул та ти, књ. 2, Бе о град: Пра во слав ни бо го слов ски 
фа кул тет 2007, 50–59. — О те гоб ној пред и сто ри ји за сни ва ња 
Бо го слов ског фа кул те та ви дје ти Љу бо драг По по вић, „Бо го
слов ски фа кул тет — од иде је до ре а ли за ци је“, у: Б. Ши ја ко
вић, прир., Срп ска те о ло ги ја у два де се том ве ку: Ис тра жи
вач ки про бле ми и ре зул та ти, књ. 1, Бе о град: Пра во слав ни 
бо го слов ски фа кул тет 2007, 91–109.

Универзитет и теологија

Православни богословски факултет  
у културно-историјском и проблемско-систематском контексту образовања



БогољуБ Шијаковић10

ко ја би про ис хо ди ла из хри шћан ске ан тро по
ло ги је.

Чо вјек има по тен ци јал да се обра зу је јер је би
ће са о бра зи во кул тур ним узо ри ма. У том сми слу 
обра зо ва ње је на чин те ле о ло шког (сход но свр ха
ма) и функ ци о нал ног (сход но по тре ба ма) оства
ри ва ња људ ских мо гућ но сти, и то упр кос свим 
огра ни че њи ма (при ро да, ге нет ска дис по зи ци
ја, жи вот не окол но сти). При том, иден ти тет ко ји 
се обра зо ва њем кон сти ту и ше, бу ду ћи да на ста је у 
раз мје ни и уза јам но сти, је сте ди на мич ки иден ти
тет. Упра во обра зо ва ње по нај бо ље илу стру је спо
соб ност су бјек та, ко ји ина че по сто ји у иден ти те
ту и ди фе рен ци ји, да се бе мо де лу је та ко да не до
би је ко нач ну за тво ре ну фор му. Обра зо ва ње је мо
дус дје ло ва ња и оства ри ва ња кул ту ре у су бјек ту, 
оно је про цес на ста ја ња кул тур ног су бјек та (ко
ји је прет по став ка кул тур ног објек та, и као ње гов 
ства ра лац и као при ма лац); обра зо ва ње је про цес 
са мо у спо ста вља ња кул тур не лич но сти.

По јам обра зо ва ња прет по ста вља од го вор на 
пи та ња у ком прав цу, са ко јим ци љем и за ко ју 
свр ху се обра зо ва ти, па је отуд обра зо ва ње чвр
сто по ве за но с дру штве ним нор ма ма, ври јед но
сти ма, иде а ли ма, тј. с пи та њем сми сла жи во та 
у за јед ни ци. О то ме го во ри обра зов на тра ди ци
ја, ко ја је на те ме љу фи ло соф ских (не са мо пе да
го шких) ци ље ва обра зо ва ња одав но раз ви ла по
се бан обра зов ни дис курс. С тим у ве зи је увје ре
ње да је фи ло со фи ја над ре ђе на пе да го ги ји не са
мо због ме то дич ке фун да мен тал но сти и те мат ске 
оп што сти (про блем уте ме ље ња пе да го ги је као на
у ке) не го и због при ро де вас пи та ња као пред ме та 
на у ке (про блем об ја шње ња пе да го шких фе но ме
на): вас пи та ње као јед на од ин сти ту ци ја објек ти

Ber lin, New York: Wal ter de Gruyter, Bd. 6 (1980) 568–635:  
569–582 (R. Len nert), 582–584 (D. Mic hel), 584–595 (N. Oswald), 
595–611 (P. Riché), 611–623 (I. As he im), 623–629 (K. Di enst),  
629–635 (R. Le u en ber ger).

Шта је образовање?

Ка да се пи та мо о су шти ни и сми слу обра зо ва
ња, вас пи та ња, кул ту ре, на и ме ка да обра зо ва ње 
схва та мо као усва ја ње кул тур них нор ми и иде а ла 
и овла да ва ње зна њи ма и вје шти на ма да би се чо
вје ко ве спо соб но сти раз ви ле пре ма не ком узо ру 
при хва ће ном у да тој кул ту ри, ка да вас пи та ње 
од ре ђу је мо као дје лат ност ко ја из ра жа ва по тре бу 
за јед ни це да про ми шље но ре про ду ку је свој дру
штве ни и ду хов ни иден ти тет сход но ври јед но
сти ма и нор ма ма те за јед ни це и ци ље ви ма људ
ског зна ња и хти је ња, ка да кул ту ру за ти че мо као 
објек ти ви са не ври јед но сти и до бра и оства ру је
мо као ком плек сни про цес на ста ја ња кул тур ног 
су бјек та, као на пор са мо у са вр ша ва ња пре ма бо
жан ским узо ри ма уте ме љен на кул ту и у крај
њем ис хо ди шту на жр тви, — он да је ре фе рен
ци јал ни оквир сми сла ових фор му ла ци ја упра во 
хри шћан ска кул ту ра. До и ста, пра ви од го вор на 
пи та ње о су шти ни и сми слу обра зо ва ња тре ба
ло би да фор му ли ше јед на фи ло со фи ја кул ту ре5,  

5 Та ко је нпр. Кер шен штај нер (Ge org Ker schen ste i ner, 1854– 1932) 
пе да го ги ју схва тио као фи ло со фи ју кул ту ре (упор. ње го ву 
The o rie der Bil dung, Le ip zig: Te ub ner 1926, 21928, 31931 = Те о ри
ја обра зо ва ња, прев. М. и Ж. Ђор ђе вић, Бе о град: Ге ца Кон 
1939). — Уоп ште уз про блем ви дје ти Ше ле ров (Max Sche ler, 
1874–1928) спис Die For men des Wis sens und die Bil dung, Bonn 
1925 (пре штам па но у Ше ле ро вој књи зи Phi lo sop hische Wel
tan scha u ung, Bonn: Fri e drich Co hen 1929 = Bern, München:  
Fran cke 21954, 31968 = Ge sam mel te Wer ke, Bd. 9: Späte Schrif
ten, hg. v. M. S. Frings, Bern, München: Fran cke 1976, 85–119  = 

„For me zna nja i obra zo va nje“, prev. D. Hoh njec, Lu ča II/1–2 (1985) 
187–212), ко ји се за вр ша ва увје ре њем да је све зна ње у крај
њој ли ни ји од Бо жан ства и за Бо жан ство. — О ре ли ги о зним 
ис хо ди шти ма ње мач ког пој ма Bil dung (обра зо ва ње) и ње го
вом ка сни јем раз во ју ви дје ти HansGe org Ga da mer, Wa hr he
it und Met ho de: Grundzüge einer phi lo sop hischen Her me ne u tik 
(1960), Ge sam mel te Wer ke, Bd. 1, Tübin gen: Mo hr 51986, 15–24: 

„Bil dung“ = H. G. Ga da mer, Isti na i me to da: Osno vi fi lo zof ske 
her me ne u ti ke, prev. S. No va kov, Sa ra je vo: Ve se lin Ma sle ša 1978, 
35–45: „Obra zo va nje“; упор. Ernst Lic hten stein, „Bil dung“, Hi
sto risches Wör ter buch der Phi lo sop hie, Ba sel, Stut tgart: Schwa be, 
Bd. 1 (1971) 921–937; „Bil dung“, The o lo gische Re a lenzyklopädie, 
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те ри ше исто вре ме но тра ди ци о на ли зам и ино
ва тив ност. Ра зу ми је ва ње обра зов них уста но ва 
(њи хо ве при ро де и исто ри је) из у зет но је ва жно 
не са мо за по и ма ње кул тур ног са мо о бли ко ва ња 
чо вје ка у про це су уче ња, или пак за про цје њи ва
ње за јед ни це из ње ног од но са пре ма обра зо ва
њу, не го и за до ку чи ва ње сми сла и уло ге људ ског 
зна ња уоп ште.

ΠΑΙΔΕΙΑ између хеленства и хришћанства

Исто ри ја европ ске кул ту ре, па отуд и исто риј ска 
мор фо ло ги ја обра зо ва ња, има свој уте ме љу ју ћи 
по че так у ан тич ком хе лен ском иде а лу обра зо ва
ња — pa i de ia (παιδεία: кул тур ни иде ал, нај ви ше 
ври јед но сти и нор ме, чо вје ко во са мо о бли ко ва
ње у чо вје ка)9.

Ри јеч παιδεία (из ве де на од гла го ла παιδεύειν 
— васпита[ва]ти [дијете]) озна ча ва ујед но и вас
пит нообра зов ни про цес и обра зо ва ност као 
ње гов ре зул тат. Пр ву си гур ну тек сту ал ну по твр
ду ове ри је чи на ла зи мо код Ес хи ла10 у зна че њу 
‘од га ја ње дје це’, а до ста ра но — за раз ли ку од тје
ле сног ње го ва ња (τροφή) — она озна ча ва фор
ми ра ње и обра зо ва ње у мла до сти11, па отуд мо
же да зна чи и ‘мла да лач ко до ба’ (нпр. ἐκ παιδείας 

— ‘од мла до сти’); да кле, pa i de ia је оно што не ко 
од мла до сти по не се са со бом као су штин ско од
ре ђе ње. Тај сми сао под ра зу ми је ва Де мо крит ка
да ка же (фр. 180): „обра зо ва ност је срет ни ци ма 
украс а не срет ни ци ма уто чи ште“ (ἡ παιδεία εὐτυ
χοῦσι μέν ἐστι κόσμος, ἀτυχοῦσι δὲ καταφύγιον).

9 Ви дје ти те мељ но дје ло: Wer ner Ja e ger, Pa i de ia: Die For mung 
des gri ec hischen Men schen I–III, Ber lin 1934–1944–1947; Ber lin: 
Wal ter de Gruyter 1973, 1989 = Ver ner Je ger, Pa i de ia: Ob li ko va nje 
grč kog čo ve ka, prev. O. Ko stre še vić i D. Goj ko vić, No vi Sad: Knji
žev na za jed ni ca No vog Sa da 1991, на ро чи то стр. 7–14: „Uvod: 
Po lo žaj Gr ka u po ve sti ljud skog vas pi ta nja“.

10 Aischyl. Sept. 18.
11 Ari stoph. Nub. 961, Plat. Phaid. 107d.

ва ци је жи во та по тре бу је пе да го ги ју као ду хов ну 
на у ку (Ge i ste swis sen schaft), ка ко је ми слио Дил
тај (Wil helm Dilt hey, 1833–1911)6; фи ло соф ско за
сни ва ње пе да го ги је по сле ди ца је ак си о ло шке за
сно ва но сти вас пи та ња, ка ко је у но во кан тов ском 
ду ху ми слио На торп (Paul Na torp, 1854–1924)7. С 
по у зда ним ослон цем на Пла то на и Ари сто те ла, 
Финк (Eugen Fink, 1905–1975) је ис пи тао мо гућ
ност да се са ма фи ло со фи ја схва ти као ме та фи
зи ка вас пи та ња (Me taphysik der Er zi e hung).8

Кад смо пред про бле мом об ја шње ња обра
зов новас пит нокул тур них фе но ме на, треба има 
 ти на уму да на уч но зна ње не ис цр пљу је чита 
во под руч је кул ту ре (ту су још умјет ност, ре ли
ги ја, фи ло со фи ја) али мо же да као свој предмет 
об у хва ти и оне фе но ме не ко ји су ина че мо гу ћи 
из ван на у ке. Ова на уч на пред ме ти за ци ја је дан је 
од усло ва за ин сти ту ци о на ли зо ва ње учења, на
и ме за ус по ста вља ње и раз вој обра зов них уста
но ва, ко је пред ста вља ју обра зов ну струк ту ру у 
кул тур ном и со ци јал ном кон тек сту и ко је ка рак

6 Нпр. W. Dilt hey, „Über die Möglichkeit einer all ge me ingülti
gen pädagogischen Wis sen schaft“, Ge sam mel te Schrif en, Bd. 6, 
Stut tgart, Göttingen 51968, 56–82. — Упор. U. He rr mann, Die Päd
agogik Wil helm Dilt heys, Göttingen 1971; R. B. HuschkeRhein, 
Das Wis sen schaf sverständnis in der ge i ste swis sen scha flic hen Päd
agogik, Stut tgart: KlettCot ta 1979.

7 P. Na torp, Sozialpädagogik: The o rie der Wil len ser zi e hung 
auf der Grun dla ge der Ge me in schaf, Stut tgart 1899, 61925, Pa
der born 71975; Ge sam mel te Ab han dlun gen zur Sozialpädagogik,  
I–III, Stut tgart 1907, 21922; Pädagogik und Phi lo sop hie: Drei päd
agogische Ab han dlun gen, Pa der born 1964. — Упор. J. Ru hloff, 
Paul Na torps Grun dle gung der Pädagogik, München, Fre i burg 
1966; Er win Huf na gel, Der Wis sen schafscha rak ter der Pädago
gik: Stu dien zur pädagogischen Grun dle hre von Kant, Na torp und 
Hönig swald, Würzburg: Königshausen & Ne u mann 1990 = Fi
lo zo fi ja pe da go gi ke: Stu di je o Kan to vom, Na tor po vom i Hönig
swal do vom te melj nom pe da go gič kom na u ku, Za greb: De me tra 
2002, 157–294.

8 E. Fink, Me taphysik der Er zi e hung im Wel tverständnis von Pla to 
und Ari sto te les, Frank furt/M: Vit to rio Klo ster mann 1970. — Упор. 
H. MeyerWol ters, Ko e xi stenz und Fre i he it: Eugen Finks Anthro po
lo gie und Bil dungsthe o rie, Würzburg 1992; Ivan Če hok, Fi lo zo fi ja 
od go ja Euge na Fin ka, Za greb: Hr vat sko fi lo zof sko dru štvo 2004.
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са15  св еједн о  истичу да је за  р аз личит е ж ивотн е 
 с ит уације   нео пходн о п ос је доват и  од го ва рајућ у 
 врлину . Човјек  треба д а буде  здрав е  памети тј.  
р азборит (σώφρων),  п раведан  и поштен (δίκαι
ος) , честит и  п леменит (ἀγαθός ),  побожан  и  б ого 
 бојажљив (εὐσεβής ), како  узорн о  пр опису је 
Есхил .16 Поред ов их  оп шт еважећи х нор ми рано 
с е  развиј а иде ал  мудраца и  аут аркичн ог  по
јединца.

Обра зов ни иде ал со фи сти схва та ју као раз
ви ја ње спо соб но сти по је дин ца да овла да ва њем 
го вор нич ким уми је ћем по ста не у свом по ли тич
ком дје ла њу до ра стао свим жи вот ним си ту а ци
ја ма. При том су они прак тич ко зна ње ко мер ци

15 фр. 3, 30 ff.
16 Aischyl. Sept. 610; упор. Ari stoph. Ran. 726 f.

За Хо ме ра је уз о ран чо вјек као обра зов
ни иде ал бит но ка рак те ри сан вр ли ном (ἀρετή), 
 н аиме он у вијек т реба да  буде н ај бољи и н ад
моћан над д ру гима (αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον 
ἔμμεναι ἄλλων)12, и да је у  стању да т о п отврд и 
 ри јечима и  дјелом.13 На овој  п одлоз и н астаје  у 
х еленско м  полису  идеа л  ка ло ка гатије (καλο
καγαθία — м орално  и к ара ктерн о добро, скуп 
сви х  врлина), па кад  Пинда р  говори о  пл е
мићком  слоју14 ил и Солон о  г ра ђанин у  поли 

12 Или ја да VI 208, XI 784.
13 Или ја да IX 443. — Уз прет ход но упор. Карл Јо а хим Кла

сен (Clas sen), Are tai и vir tu tes: О вред но сним пред ста ва ма и 
иде а ли ма код Гр ка и Ри мља на, Бе о град: Слу жбе ни гла сник 
2008, 9–23: „Хо ме ро ви ју на ци“.

14 Pind. Ol. 9.100 ff.

СократХомер
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то твр ди: „За и ста би за нас да кле Бог био свих 
ства ри мје ра, и то мно го ви ше не го би ло ко ји чо
вјек, ка ко ка жу“.19 За Ари сто те ла је pa i de ia — ко
ја је „до пу на при ро ди“20 и та ко ђе спо соб ност ра
су ђи ва ња21 — вас пи та ње за до бро у етич ком и 
по ли тич ком сми слу. Са со кра тов ским им пул сом 

„Пла тон и Ари сто тел фи ло со фи ра ју не про сто о 
вас пи та њу као ина че о не ком људ ском по сту па
њу, они вас пи та ње об ли ку ју пот пу но из фи ло со
фи је, — фи ло со фи ра ју као вас пи та чи и вас пи та
ва ју као фи ло со фи“.22 За Исо кра та pa i de ia пред

19 No moi IV 716cd.
20 Po li ti ca VII 17.1337a 2f.
21 De par ti bus ani ma li um I 1.639a 5ff.
22 E. Fink, Me taphysik der Er zi e hung, 235.

ја ли зо ва ли, а ан га жо ва ну ре то ри ку учи ни ли мо
рал но ин ди фе рент ном. Со фи стич ком иде а лу 
Со крат је про тив ста вио фи ло со фа17, чи ја спо
соб ност за жи вот се са сто ји у то ме да се тра га 
за исти ном и да се ис прав но дје ла. При том је со
кра тов ска ма је у тич ка и ди ја ло гич ка ме то да за
пра во сред ство до сти за ња па и де је ко ја об ли ку је 
је дин ство зна ња и вр ли не. За Пла то на pa i de ia — 
ко ја је „пре о бра ћа ње ду ше“ (ψυχῆς περιαγωγή)18 
и чи ја осно ва ни је ре то ри ка (со фи сти ка) не го 
фи ло со фи ја (со кра ти ка) — усмје ре на је на иде
ју До бра. Као ем фа тич ки про тив став со фи сти ци 
и ди рек тан од го вор Про та го ри, Пла тон из ри чи

17 Упор. Plat. The a it. 173c ff.
18 Po li te ia VII 521c 6.

Платон Аристотел
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Су срет(ање) из ме ђу хе лен ске фи ло со фи је и 
хри шћан ске вје ре не ма са мо зна че ње јед ног не
по но вљи вог и оба сја ва ју ћег исто риј ског до га ђа
ја, не го има трај но оба ве зу ју ћи сми сао за европ
ску кул ту ру јер је упра во то про из ве ло ту кул
ту ру. Хри шћан ска „ре цеп ци ја“ хе лен ства је раз
лог, ва жан бар то ли ко ко ли ко се пре ви ђа, на
шег су штин ског ин те ре со ва ња за хе лен ску кул
ту ру, ко ју (за раз ли ку од дру гих кул ту ра: еги
пат ске, ис точ њач ке…) до жи вља ва мо као „на
шу“ и још уви јек мје ро дав ну. Да је дру га чи је зар 
би мо гао ре ћи Ну ме ни је (фр. 13): „Шта је Пла тон 
до Мој си је ко ји го во ри атич ки (грч ки)?“ (τί γάρ 
ἐστι Πλάτων ἢ Μωυσῆς ἀττικίζων;)? При том, хри
шћан ство ни је од ба ци ло ни Со кра та ни Исти
ну. На и ме, са ма хри шћан ска вје ра укљу чу је у се
бе ак тив ност ума, на пор да се тра га за исти ном, 
да се ра зу ми је сви јет и чо вјек у ње му, да се про
ши ри по ље са зна ња и да се про ши ри сам ум (да
нас до опа сно сти огра ни чен ин стру мен тал ном 
ра ци о нал но шћу). Со кра тов ски пи та лач ки ум 
(„шта је x?“) и ерос тра га ња за исти ном, као уте
ме љу ју ћи мо мен ти на уч ног и фи ло соф ског зна
ња и про пи ти ва ња, ни по што ни су стра ни хри
шћан ству. Уоста лом, ка ква би би ла на ша сли
ка Со кра та ми мо Хри ста?, ко ји је сво јим стра
да њем и оном Со кра то вом дао у на шој кул ту
ри но ви сми сао. По сма тра ју ћи Со кра та као хри
шћан ског све ти те ља, ху ма ни ста Ера змо Ро тер 

Fi lo zof ske stu di je XVI (1984[1988]) 31–99: 47–52; пре штам па но у 
ауто ро вој књи зи И ве ра и ра зум, Бе о град: Слу жбе ни гла сник 
2009, 13–84: 30–37; Evan ge los D. The o do rou, „The Gre ekOrt ho
dox Ideal of ‘Pa i de ia’“, Θεολογία 64 (1993) 361–370; De me tri os J. 
Con stan te los, „Hel le nic Pa i de ia and the Church Fat hers: Edu ca
ti o nal Prin ci ples and Cul tu ral He ri ta ge“, у: D. Pa pa de me tri ou, A. 
J. Sop ko, eds., The Church and the Li brary: Stu di es in Ho nor of 
Rev. Dr. Ge or ge C. Pa pa de me tri ou, Bo ston, Mass.: So mer set Hall 
Press 2005, 157–174. О про бле му хри шћан ског ху ма ни зма ви
дје ти Hel mut Kuhn, „Hu ma ni tas chri sti a na“, у: In ter pre ta tion der 
Welt: Festschrif für Ro ma no Gu ar di ni zum ac htzig sten Ge burt stag, 
2te Aufla ge, Würzburg: Ec hterVer lag 1965, 151–171.

ста вља све о бу хват но обра зо ва ње или кул ту
ру. По ње му, ве ли ка је за слу га Ати не што атич
ка παίδευσις у ве ћој мје ри чи ни не ко га Хе ле ном 
не го што при пад ност ро ђе њем чи ни не ко га Гр
ком.23 Та ко pa i de ia по ста је сре ди шњи по јам грч
ког кул тур ног са мо ра зу ми је ва ња.

У хе ле ни стич ко до ба фор ми ра се оп ште ва
же ћи иде ал уни вер зал ног обра зо ва ња (ἐνκύκλιος 
παιδεία), у ко је спа да ју се дам сло бод них вје шти
на (sep tem ar tes li be ra les). Хе ле ни стич корим ске 
обра зов не иде је по ли тич ки су пот по мог ну те мо
гућ но сти ма им пе ри јал ног ши ре ња грч ке кул ту
ре, а до бив ши ху ма ни стич ки об лик по ста ле су 
ути цај не на ка сни ју европ ску кул ту ру.

У плод ном су сре ту с хе лен ским иде а лом кул
ту ре ра но хри шћан ство је из гра ди ло сво ју мје ро
дав ну обра зов ну и вас пит ну па ра диг му: истин
ска pa i de ia је Хри сто во уче ње, Хри стос је пе да
гог чо вје чан ства а хри шћан ство pa i de ia Го спод ња 
(παιδεία τοῦ Κιρίου); Хри стос је Узор (παράδειγμα) 
пре ма ком се об ли ку је мо (μόρφωσις).24 Гри го ри
је Бо го слов сма тра да је оп шта pa i de ia у ко јој су 
здру же не кла сич на и хри шћан ска обра зо ва ност 
не про цје њи ви би сер.25

23 Pa neg. 51.
24 Ви дје ти: Wer ner Ja e ger, „Pa i de ia Chri sti“, Ze itschrif für die 

ne u te sta men tlic he Wis sen schaf und die Kun de der Älteren Kir
che 50 (1959) 1–14 и „Hu ma nism and The o logy“, Aqu i nas Lec tu
re 1943, Mil wa u kee: Mar qu et te Uni ver sity Press 1943; оба тек ста 
пре штам па на у Је ге ро вим Hu ma ni stische Re den und Vorträge, 
Ber lin: Wal ter de Gruyter 21960, 250–265 од но сно 300–334; оба 
тек ста пре ве де на у В. Је гер, Ху ма ни зам и те о ло ги ја, Бе о град: 
Пла то 2002, 47–66: „Хри шћан ска [(sic!) тре ба: Христова] pa
i de ia“ (прев. Е. Пе ру ни чић) и 113–165: „Ху ма ни зам и те о ло ги
ја“ (прев. И. Ма рић); W. Ja e ger, Early Chri sti a nity and Gre ek Pa
i de ia, Cam brid ge, Mass. 1961 = Ra no hri šćan stvo i grč ka pa i de ia, 
prev. B. Gli go rić, Be o grad: Slu žbe ni gla snik 2007.

25 Бе се да 11. — Се лек то ва не тек сто ве о нај ва жни јим аспек
ти ма и раз во ју иде је обра зо ва ња у па ган ској и хри шћан ској 
ан ти ци до но си збор ник HorstThe o dor Jo hann, Hg., Er zi e hung 
und Bil dung in der he id nischen und chri stlic hen An ti ke, Darm stadt: 
Wis sen scha ftlic he Buc hge sellschaft 1976 (573–593: би бли о гра фи ја). 
Упор. та ко ђе: Vla dan Pe ri šić, „Ra no hri šćan stvo i grč ka fi lo so fi ja“, 

Господ Исус Христос 
(Манастир Св. Катарине, Синај)





БогољуБ Шијаковић16

ver si tas као корпоративнa заједницa оних ко ји 
по у ча ва ју и оних ко ји уче (uni ver si tas ma gi stro
rum et scho la ri um/stu den ti um) озна ка је уни вер
зи те та као обра зов не уста но ве. (У истом зна че
њу, пре ци зни је у сми слу уста но ве све у чи ли шта 
или πανεπιστήμιον, упо тре бља ван је из раз stu di
um ge ne ra le — на су прот stu di um par ti cu la re ни
жих шко ла.) Ово сло бод но удру же ње ко је би се 

greb: GZH 1982, на ро чи то 7991; уз ово, не са мо као ко рек тив, 
ко ри сти ти Alain de Li be ra, Pen ser au Moyen Âge, Pa ris: Se uil 
1991 = Ален де Ли бе ра, Ми сли ти у сред њем ве ку, прев. А. Па
вло вић, Бе о град: Пла то 2005; та ко ђе: Ма ри ја те ре за Бе о нио 
Бро ки је ри Фу ма га ли, „Ин те лек ту а лац“, у: Жак Ле Гоф, прир., 
Чо век сред њег ве ка, прев. Љ. Мир ко вић, С. Ђур ко вић, М. Ра
до са вље вић, А. Ча вли на, Бе о град: Clio 2007, 192–223 (пре ма 
из вор ни ци ма ита ли јан ског из да ња из 1987; фран цу ско из
да ње је из 1989).

дам ски (1466–1536) му се обра тио: „О све ти Со
кра те, мо ли (Бо га) за нас!“ (O san cte Soc ra te, ora 
pro no bis!).26 По сто ји уну тра шња по тре ба хе лен
ске кул ту ре за хри шћан ством. Су срет хе лен ске 
и хри шћан ске кул ту ре био је не са мо про жи ма
ње у ме ђу соб ном ути ца ју, не го и оства ре ње и до
вр ше ње хе лен ске кул ту ре. Про блем је ме ђу тим 
што да на шња кул ту ра за бо ра вља и Со кра та и 
Хри ста. То не зна чи да ци ви ли за ци ја ко ја не за
бо ра вља Со кра та мо же да ти ме уми ру је са вјест 
што за бо ра вља Хри ста.

Хе лен ско и хри шћан ско ду хов но, на уч но и 
кул тур нообра зов но на сле ђе пред ста вља ло је си
гур ну осно ву, че сто утвр ђи ва ну у ма на стир ским 
шко ла ма, за из град њу уни вер зи те та у европ ском 
сред њо вје ко вљу.

UNIVERSITAS од манастира ка факултетима

Из вор но у сред њо вје ков ном пра ву тер мин uni
ver si tas озна ча ва не ко удру же ње ко је је ин сти ту
ци о на ли зо ва но као је дин стве но и прав но дје лат
но (нпр. град ска ко му на, тр го вач ка за дру га, цр
кве на кор по ра ци ја). Оту да овај тер мин у сми слу 
прав ног ли ца или кор по ра ци је зна чи исто што 
и com mu ni tas, col le gi um, cor pus и so ci e tas. Зна
чењ ско по ри је кло на зи ва ‘уни вер зи тет’ не из
во ди се да кле из пој ма uni ver si tas lit te ra rum, ка
ко се кат кад сма тра.27 Од XI II ви је ка по јам uni

26 Era smus, Con vi vi um re li gi o sum, in: De si de rii Era smi Ro te
ro da mi, Ope ra om nia emen da ti o ra et auc ti o ra, ed. Jo an nes Cle
ri cus, Lug du ni Ba ta vo rum [Le i den] 1703–1706 [re pr. Hil des he
im: Olms 1961–1962], I, 681.

27 Уз на ред не ре до ве упор. N. Ham mer stein, „Universität“, у: 
Hi sto risches Wör ter buch der Phi lo sop hie, hg. v. J. Rit ter, K. Gründer, 
G. Ga briel, Ba sel: Schwa be, Bd. 11 (UV), 2001, 213–218; со ли дан 
пре глед дао је епи скоп др Ви кен ти је Ву јић, „Европ ски уни
вер зи те ти од по стан ка им до ху ма ни стич ких по кре та“, Бо го
слов ски гла сник, год. XI, књ. 21 (1912) 26–31, 145–152, 236– 246, 
344–353, 425–443; сва ка ко ври је ди кон сул то ва ти кла сич но дје
ло: Jac qu es Le Goff, Les In tel lec tu els au Moyen Âge, Pa ris: Se uil 
1957 (21985) = In te lek tu al ci u sred njem vi je ku, prev. N. Gru jić, Za

Папа и Цар додељују привилегије Универзитету у Болоњи,  
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По ја ви уни вер зи те та прет хо ди ле су ма на
стир ске шко ле (не ки уни вер зи те ти, нпр. Кем
бриџ, раз ви ли су се упра во из њих, као по себ
но одје ље ње за свје тов не ђа ке: scho la ex ter na). У 
овим шко ла ма је ње го ва но оп ште (ен ци кло пе
диј ско) обра зо ва ње (ἐγκύκλιος παιδεία) на сли
је ђе но из по зне ан ти ке у ви ду се дам сло бод них 
вје шти на (sep tem ar tes li be ra les) раз вр ста них у 
ни жи tri vi um (гра ма ти ка, ре то ри ка и ди ја лек
ти ка као ar tes ser mo ci na les) и ви ши qu a dri vi um 
(арит ме ти ка, ге о ме три ја, астро но ми ја и му зи ка 
као ar tes re a les).29 Сло бод не вје шти не, тај под ра
зу ми је ва ју ћи оп ште о бра зов ни са др жај, ушле су 
у струк ту ру ра них уни вер зи те та као нај ни жи и 
при прем ни фа кул тет, на зван оту да ар ти стич
ки (fa cul tas ar ti um). На и ме, раш чла ње ње уну
тра шње уни вер зи тет ске на уч не струк ту ре на че
ти ри стру ков на фа кул те та (тер мин ‘фа кул тет’ 
у сми слу ко ле ги ју ма на став ни ка и уче ни ка јед
не стру ке упо тре бљен је из гле да већ 1219) из вр
шио је нај при је Уни вер зи тет у Па ри зу (по чет ком 
XI II ви је ка), и то та ко да је те о ло шки фа кул тет 
имао нај ви ши ранг, по том сли је де прав ни па ме
ди цин ски и нај зад ар ти стич ки. (Овај mo dus Pa
ri si en sis, па ри ски мо дел, ва жио је при лич но ду
го као уз о ран.) По дје ла на фа кул те те из ра жа
ва ујед но вред но ва ње на укâ ко јим су све ко ли ка 
зна ња струк ту ри са на пр ви пут у то ли ком сте пе

dru gi sred nji vek: Vre me, rad i kul tu ra Za pa da, prev. M. Ra do vić, 
No vi Sad: Sve to vi 1997, 171–193: „Ka kvu svest ima sred njo ve kov
ni uni ver zi tet o se bi?“; 194–220: „Uni ver zi te ti i dr žav ne vla sti u 
sred njem ve ku i re ne san si“; Wal ter Rüegg, Hg., Geschic hte der 
Universität in Euro pa, Bd. I: Mit te lal ter, München 1993; M. J. F. 
M. Ho e nen, J. H. J. Schne i der, G. Wi e land, eds., Phi lo sophy and 
Le ar ning: Uni ver si ti es in the Mid dle Ages, Le i den, New York: E. J. 
Brill 1995; J. Ver ger, „Universität“, Le xi kon des Mit te lal ters, Stut
tgart, We i mar: Met zler, Bd. VI II (1997) 1249–1255.

29 Ви дје ти: „Ar tes li be ra les“, Le xi kon des Mit te lal ters, Bd. I  
(1977–1980), Stut tgart, We i mar: Met zler 1999, 1058–1061 (G. Bernt), 
1061–1062 (L. Hödl), 1062–1063 (H. Schip per ges); Олег Ге ор ги
ев, „Сво бод ни те из ку ства и Сред но ве ко ви е то“, Ар хив за сред
но ве ков на фи ло со фия и кул ту ра XI II (Со фия 2007) 139–161.

у од ре ђе ном гра ду ба ви ло сту ди ја ма има ло је на 
рас по ла га њу li ber tas scho la sti ca, јед ну за дру жну 
ауто но ми ју ко ја се ка сни је раз ви ла у сло бо ду 
по у ча ва ња. Као кор по ра ци ја при ви ле го ва на од 
стра не па пе и/или ца ра, сред њо вје ков ни уни вер
зи тет је на стао као ја сно хри шћан ска и при лич но 
ауто ном на ин сти ту ци ја.28

28 О на стан ку и раз во ју сред њо вје ков них уни вер зи те та: He
in rich De ni fle, Die Ent ste hung der Universitäten des Mit te lal ters 
bis 1400, Ber lin 1885 = Graz: Aka de mische Druck und Ver lag san
stalt 1956; епи скоп др Ви кен ти је Ву јић, „Европ ски уни вер зи
те ти од по стан ка им до ху ма ни стич ких по кре та“, Бо го слов ски 
гла сник, год. XI, књ. 21 (1912) 26–31, 145–152, 236–246, 344–353, 
425–443; Jac qu es Ver ger, Les uni ver sités au Moyen Âge, Pa ris 1973; 
Alan B. Cob ban, The Me di e val Uni ver si ti es: The ir De ve lop ment and 
Or ga ni za tion, Lon don: Met huen 1975; Jac qu es Le Goff, Po ur un 
autre Moyen Âge, Pa ris: Gal li mard 1977 = Žak Le Gof, Za je dan 
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змич ки схва ће ног од но са че ти ри уни вер зи тет
ске стру ке (аде кват но дру штве ним ста ле жи ма: 
ду хов нич ки, су диј ски, ље кар ски и ка сни је на
став нич ки), те о ло шке на у ке су и су штин ски би
ле по ве за не с фи ло соф ским, фи ло ло шким, исто
риј ским, прав ним и ме ди цин ским на у ка ма на 
оста лим фа кул те ти ма. По се бан по ло жај те о ло
шких фа кул те та са др жан је до дат но у то ме што 
су они ка сни је (па и до да нас) на др жав ним уни
вер зи те ти ма за др жа ли у не ком об ли ку тра ди ци
о нал ну дво стру ку над ле жност цр кве них и свје
тов них вла сти ка рак те ри стич ну за сред њо вје
ков не уни вер зи те те.31 

Schöningen, Ka i ser tum und Bil dungswe sen im spätantiken Kon
stan ti no pel, Stut tgart: Franz Ste i ner 1995; ви дје ти та ко ђе: Lo
u is Bréhi er, La ci vi li sa tion byzan ti ne, Pa ris: Al bin Mic hel 1950, 
1970 = Luj Bre je, Vi zan tij ska ci vi li za ci ja, prev. I. Ni ko la je vić, Be
o grad: No lit 1976, 407–445: „Na sta va“; HansGe org Beck, Das 
byzan ti nische Ja hr ta u send, München: Beck 1978 = ХансГе орг 
Бек, Ви зан тиј ски ми ле ни јум, прев. Р. Ко зић, Бе о град: Clio, 
Ба ња Лу ка: Глас срп ски 1998, 215–216; Slo bo dan Žu njić, „Na
sta va i si ste ma ti ka fi lo zo fi je u Vi zan ti ji“, Gle di šta br. 1–6 (1995) 
7–31; Р. Бра у нинг, „Про фе сор“, у: Гу љел мо Ка ва ло, прир., Ви
зан тин ци, Бе о град: Clio 2006, 122–147.

31 О зна ча ју и по ло жа ју те о ло шких фа кул те та: Fri e drich 
Pa ul sen, Geschic hte des ge le hr ten Un ter richts auf den de utschen 
Schu len und Universitäten vom Aus gang des Mit te lal ters bis zur 
Ge gen wart, Ber lin 1885, 21895, 31919–21; Franz M. Schin dler, Die 
Stel lung der the o lo gischen Fakultät in Or ga ni smus der Universität, 
Ina u gu ra ti on sre de, ge hal ten am 14. Ok to ber 1904, Wi en und Le
ip zig 1904 = Фр. Шин длер, „По ло жај и зна чај те о ло шког фа
кул те та“, прев. Мил. Ј. По по вић, Гла сник Пра во слав не цр кве 
у Кра ље ви ни Ср би ји, год. VII (1906) 443–458; Ernst Tro eltsch, 
Die Tren nung von Sta at und Kir che, der sta a tlic he Re li gi on sun ter
richt und die the o lo gischen Fakultäten, Tübin gen 1907; Ра до ван 
Ка зи ми ро вић, Бо го слов ски фа кул тет срп ског уни вер зи те
та, Бе о град 1913; Adolf von Har nack, „Die Be de u tung der the
o lo gischen Fakultäten“, Preußische Ja hrbücher 175 (1919) 362– 374 
= A. v. Har nack, Er forschtes und Er leb tes, Gießen 1923, 199–217; 
Hel mut Thi e lic ke, Was ist Wa hr he it? Die the o lo gische Fakultät 
im System der Wis sen schaf en, Tübin gen 1954; ErnstLüder Sol te, 
The o lo gie an der Universität: Sta ats und kir chen rec htlic he Pro ble
me der the o lo gischen Fakultäten, München 1971; Ale xan der Hol
ler bach, „The o lo gische Fakultäten und sta a tlic he Pädagogische 
Hochschu len“, Hand buch des Sta at skir chen rechts der Bun de sre
pu blik De utschland, hg. v. J. Listl, D. Pir son, Ber lin: Dun cker & 
Hum blot, Bd. II, 21995, 549–599; Adrian Lo re tan, Hg., The o lo

ну пот пу но и си сте ма тич но. При том, не са мо да 
су те о ло шки фа кул те ти за у зи ма ли по ча сно мје
сто по ран гу свог пред ме та (као sci en tia re rum 
di vi na rum), не го је зна чај ве ли ког бро ја ста рих 
уни вер зи те та у ду жем пе ри о ду њи хо вог исто
риј ског раз во ја био за сни ван на њи хо вим те о ло
шким фа кул те ти ма. (Др жав но ви со ко школ ство 
у Ца ри гра ду би ло је окре ну то оп штем обра зо ва
њу, ἐγκύκλιος παιδεία, и ни је об у хва та ло те о ло ги 
 ју.30) По ред ове исто риј ске ва жно сти и ор га ни

30 О то ме ис црп но: Fri e drich Fuchs, Die höheren Schu len von 
Kon stan ti no pel im Mit te lal ter, Le ip zig, Ber lin: Te ub ner 1926 = Am
ster dam: Hak kert 1964; M. J. Kyri a kis, „The Uni ver sity: Ori gin 
and Early Pha ses in Con stan ti no ple“, Byzan tion 41 (1971) 161– 182; 
Paul Speck, Die ka i ser lic he Universität von Kon stan ti no pel: Prä
zisierungen zur Fra ge des höheren Schul we sens in Byzanz im 9. 
und 10. Ja hr hun dert, München: Beck 1974; He in rich Schlan ge

Имануел Кант
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te Schrift en, hg. von der Königlich Preußischen Aka de mie der 
Wis sen schaft en, Bd. VII, Ber lin: Ge org Re i mer 1907, 1917 (= 
Kants Wer ke, Aka de mieTex ta us ga be, Ber lin: Wal ter de Gruy
ter 1968, Bd. VII), 1–116: 27–29 = I. Kant, F. W. J. v. Schel ling, F. 
Ni etzsche, Ide ja uni ver zi te ta, iza brao, pre veo i pred go vor na pi
sao Bran ko De spot, Za greb: Glo bus 1991, 19–122: I. Kant, Spor 
fa kul te ta u tri od sje ka, 41–43. — Уз овај спис, ва жан за кон
сти ту и са ње мо дер них уни вер зи те та, ви дје ти: Ernst Cas si rer, 
Kants Le ben und Le hre, Ber lin 1918, 21921 = Ge sam mel te Wer
ke, Bd. 8, Ham burg: Me i ner 2001 = Е. Ка си рер, Кант: Жи вот 
и уче ње, прев. А. Бу ха, Бе о град: Хи на ки 2006, 400–406; G. 
Söhngen, Die Ein he it in der The o lo gie: Ge sam mel te Ab han dlun
gen, Aufsätze, Vorträge, München 1952, 2–21: „Die The o lo gie im 
Stre it der Fakultäten“; Ralf Sel bach, Sta at, Universität und Kir
che: Die In sti tu ti o nen in der Systemt he o rie Kants, Frank furt/M 
1993; Gerd Irr litz, KantHand buch: Le ben und Werk, Stut tgart, 
We i mar: Met zler 2002, 435–440. — Кон тек сту а ли за ци ју Кан
то вог де тро ни зо ва ња те о ло шког фа кул те та и про бле ма ти
за ци ју ње го вог схва та ња те о ло ги је по дроб но и од мје ре но 
из ла же Wal ter Sparn, „Die öffentliche Auf ga be der The o lo gie: 

Универзитет између идеје и кризе

Ка сни је из мје не у ран гу фа кул тетâ упу ћи ва ле су 
на про мје не у струк ту ри са њу цје ло куп ног зна
ња и у по и ма њу са мог зна ња, по себ но на уч ног. 
Уни вер зи тет у Ха леу, осно ван 1694, усту пио је 
пр во мје сто Прав ном фа кул те ту, па је Ар ти
стич ки фа кул тет тре ба ло да бу де при пре ма за 
сту ди је пра ва а не ви ше те о ло ги је. Био је то из
раз но вог, про свје ти тељ ског схва та ња на у ке — 
ори јен ти са не на прак су, на свје тов не ства ри и 
ко ри сност. Убр зо су по све ће ност свих на у ка 
свје тов ним про бле ми ма и ста ту тар но јем ство 
уни вер зи тет ске сло бо де ми шље ња (сло бо де од 
цен зу ре и сло бо де по у ча ва ња) по мо гли Ар ти
стич ком фа кул те ту (од по зног XVII ви је ка он се 
на зи ва Фи ло соф ски фа кул тет) не са мо да се из
јед на чи с ви шим фа кул те ти ма не го и да ус по
ста ви пр вен ство, да му се на и ме при зна спо соб
ност да про су ђу је све оста ле, ка ко је то ис та као 
Има ну ел Кант (1724–1804) у рас пра ви Спор ме
ђу фа кул те ти ма (1798): фи ло соф ски фа кул тет 
се мо ра за ми сли ти као сло бо дан и да сто ји са мо 
под за ко но дав ством ума (као спо соб но сти да 
се сло бод но су ди сход но прин ци пи ма ми шље
ња); он слу жи да кон тро ли ше три ви ша фа кул
те та, ко ји мо ра ју под но си ти ње го ве при го во ре 
и сум ње; ње гов ин те рес је исти на, ко ју ста вља 
на упо тре бу ви шим фа кул те ти ма; он се пру жа 
на све дје ло ве људ ског зна ња чи не ћи их пред
ме том ис пи ти ва ња и кри ти ке ра ди до би ти за 
на у ке.32 Овим су та ко ре ћи по ло же ни про грам

gische Fakultäten an europäischen Universitäten: Rec htlic he Si tu
a tion und the o lo gische Per spek ti ven, Münster: LIT Ver lag 2004. 
Упор. та ко ђе Ja ro slav Pe li kan, The Me lody of The o logy: A Phi lo
sop hi cal Dic ti o nary, Cam brid ge, Mass., Lon don: Har vard Uni ver
sity Press 1988 = Ј. Пе ли кан, Ме ло ди ја те о ло ги је: Фи ло соф ски 
реч ник, прев. М. Кне же вић, ред. Б. Лу бар дић, Бе о град, Ник
шић, Тре би ње: Ја сен, Phi lot he os 2005, 204–208: „Уни вер зи тет“.

32 Im ma nuel Kant, Der Stre it der Facultäten in drey Abschnit
ten, Königsberg: Fri e drich Ni co lo vi us 1798 = Kant’s ge sam mel

Вилхелм фон Хумберт
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ње пој ма зна ња са да се све че шће име ну је и као 
uni ver si tas lit te ra rum.

Ду го ва же ње ових пред ста ва учи ни ло је да 
још Карл Ја сперс (1883–1969), на кон ка та стро фе 
ко ју је при ре дио на ци о нал со ци ја ли зам, има сна
ге да вје ру је да бу дућ ност уни вер зи тетâ по чи
ва на об но ви њи хо вог из вор ног ду ха, у по врат
ку на шим нај бо љим тра ди ци ја ма.36 Ово оче ки
ва ње је убр зо из не вје ре но сту дент ским про те
сти ма 1960их, на кон ко јих је уни вер зи тет — као 
(опет!) кор по ра ци ја у чи јем упра вља њу уче ству
ју сту ден ти, аси стен ти и про фе со ри за сту па ју ћи 
сво је по себ не ин те ре се — тре ба ло да бу де са о
бра жен „ду ху вре ме на“, по том да од го во ри „по
тре ба ма дру штва“ и нај зад да „иза ђе на тр жи
ште“ и да се ко мер ци ја ли зу је37, — али све ври
је ме и још уви јек без јед ног озбиљ ног но вог пој
ма уни вер зи те та. Уто ли ко је Ја спер со во на сто ја
ње да ре ха би ли ту је тра ди ци о нал ну иде ју уни вер
зи те та ва жни је, не са мо као са мо сви јест о про
шло сти под у пр та на дом за бу дућ ност, не го и као 
опо ме на на са да шње ста ње. Ја сперс са жи ма уни
вер зи тет ско пре да ње: Ин сти ту ци ја уни вер зи те
та је сло бод на за јед ни ца ис тра жи ва ча по све ће
на без у слов ном тра га њу за исти ном кроз слу же
ње на у ци као об ли ку ду хов ног жи во та у ком се 
очи ту је исти на38; упр кос на уч ној ди сци пли нар
но сти, омо гу ћа ва ју ћи са рад њу на у ка уни вер зи
тет оства ру је је дин ство свих на у ка као је дан ко
смос зна ња (10–11) а не њи хов агре гат (79–80); је
дин ство на у ка као за да так об ли ко ва ња цје ли не 
зна ња про из ла зи из јед не фи ло соф ске иде је (94); 

36 Karl Ja spers, Die Idee der Universität, Ber lin: Sprin ger 1946, 6 = 
K. Ja spers, Ide ja uni ver zi te ta, prev. D. Ba sta, Be o grad: Pla to 2003, 7.

37 Ви дје ти De rek Bok, Uni ver si ti es in the Mar ket pla ce: The Com
mer ci a li za tion of Hig her Edu ca tion, Prin ce ton 2003 = Uni ver zi
tet na tr ži štu: Ko mer ci ja li za ci ja vi so kog škol stva, prev. J. Po po vic, 
Be o grad: Clio 2005.

38 Ja spers, Ide ja uni ver zi te ta, 9–10, 47. — На да ље се у са мом 
тек сту упу ћу је на стра ни це срп ског из да ња.

ски те ме љи но во ху ма ни стич коиде а ли стич ке 
иде је уни вер зи те та, ко ја је осни ва њем Уни вер
зи те та у Бер ли ну 1810. до би ла сво је оства ре ње 
узор но до ду бо ко у XX ви јек. У том ду ху Јо хан 
Го тлиб Фих те (1762–1814), ина че пр ви иза бра ни 
рек тор бер лин ског Уни вер зи те та (1811/12), сма
тра да ви ше учи ли ште тре ба да бу де „шко ла вје
шти не на уч не упо тре бе ра зу ма“ (eine Schu le der 
Kunst des wis sen scha ftlic hen Ver stan des ge bra uc
hes)33, а за Шла јер ма хе ра (1768–1834) се „на уч
ни дух“ са сто ји у то ме што: „Уни вер зи тет мо ра 
да кле да об у хва ти све зна ње (al les Wis sen), и на 
тај на чин, као што бри не за сва ку по је ди ну гра
ну, да из ра зи свој при ро дан уну тра шњи од нос 
пре ма цје ло куп но сти зна ња (Ge sammthe it des 
Wis sens)“34. Вил хелм фон Хум болт (1767–1835), 
ко ји чи та ву спо ља шњу ор га ни за ци ју уни вер зи
те та из во ди из са мо сло бо дом усло вље ног уви
да у чи сту на у ку (die re i ne Wis sen schaft), при ли
ком осни ва ња Уни вер зи те та у Бер ли ну до ди је
лио је ово ме све о бу хват ну над ле жност за на у
ке и уз то од ре дио уни вер зи тет као ин сти ту ци
ју за ко ју је ис тра жи ва ње (For schung) услов на
став нич ке дје лат но сти (док нас шко ла учи са мо 
го то вим зна њи ма).35 Све у куп ност и је дин ство 
свих на у ка као но во уни вер зи тет ско уте ме ље

Pro und Con tra Im ma nuel Kants Entthro nung der ‘Er sten Fa
kultät’“, Phi lot he os 5 (2005) 294–311.

33 Jo hann Got tli eb Fic hte, „De du cir ter Plan einer zu Ber lin zu 
er ric hten den höhern Le hran stalt“ (1807) § 5, Ge sam ta us ga be der 
Bayerischen Aka de mie der Wis sen schaft en, Re i he II, Bd. 11: Nac
hge las se ne Schrift en 1807–1810, Stut tgart (Bad Cannstatt): from
mannhol zbo og 1998, 87.

34 Fri e drich Ernst Da niel Schle i er mac her, „Ge le gen tlic he Ge
dan ken über Universitäten in de utschem Sinn“ (1808), Kri tische 
Ge sam ta us ga be, Bd. 6, Ber lin, New York: de Gruyter 1998, 43.

35 Wil helm von Hum boldt, „Über die in ne re und äussere Or
ga ni sa tion der höheren wis sen scha ftlic hen An stal ten in Ber lin“ 
(1810), Ge sam mel te Schrif en, Königlich Preußische Aka de mie der 
Wis sen schaft en, Bd. 10, Ber lin 1903, 251, 256. — О кри зи хум
бол тов ске иде је уни вер зи те та пи ше Не бој ша Гру бор, „Uni
ver zi tet — ide ja u kri zi: Ana li za in sti tu ci je po la ze ći od J. Ha ber
ma sa“, The o ria LI 4 (2008) 43–57.
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но во ху ма ни стич коиде а ли стич ке иде је уни вер
зи те та мо же да об но ви пи та ње о исти ни, о сми
слу зна ња, о ци ље ви ма на у ке, о сми слу жи во та, 
он да оно тре ба да има оба ве зу ју ћи ка рак тер. Ја
сперс зна да је исти на ви ше од на у ке (11), јер на у
ка ни је ка дра да од го во ри на пи та ње о свом соп
стве ном сми слу ни ти да пру жи жи вот не ци ље ве 
(22); оту да на уч но зна ње тре ба да има сви јест о 
гра ни ца ма зна ња (174), а и сам чо вјек је ва зда ви

тех нич ке ор га ни за ци је уни вер зи тетâ и фа кул тетâ и има не
ког зна ча ја је ди но за хва љу ју ћи прак тич ном ци љу ко ји се би 
по ста вља ју стру ке. Па ипак, атро фи ра ла је уко ре ње ност на
у ка у њи хо вом су штин ском тлу.“ (M. He i deg ger, Weg mar ken, 
Frank furt am Main: Vit to rio Klo ster mann 21978, 103–121: 104 
= М. Хај де гер, Пут ни зна ко ви, прев. Б. Зец, Бе о град: Пла
то 2003, 96–112: 97.)

скуп на у ка уре ђе них у јед ну цје ли ну оли чен је у 
ску пу фа кул те та на уни вер зи те ту; фа кул те ти ре
пре зен ту ју цје ли ну зна ња и тре ба их ра зу мје ти 
под иде јом ре ал ног пред ста вља ња ко смо са на у ка 
(99); да кле, уни вер зи тет тре ба да бу де об у хват
на цје ли на а не агре гат струч них шко ла и спе ци
јал но сти39. Уко ли ко Ја спер со во ре ка пи ту ли са ње 

39 K. Ja spers, Phi lo sop hische Aufsätze, Frank furt am Main, Ham
burg: Fischer 1967, 9–17 = Ja spers, Ide ja uni ver zi te ta, 168–179: 

„Ob no va uni ver zi te ta“ (1945), 179. — На рас пад уни вер зи тет
ског је дин ства на уч них зна ња као из раз кри зе уни вер зи те та 
и уоп ште ми шље ња упо зо рио је Мар тин Хај де гер (1889– 1976) 
у ре зо нант ном пре да ва њу „Шта је ме та фи зи ка?“ (Was ist 
Me taphysik?, Bonn: Fri e drich Co hen 1929): „На уч не обла сти 
пот пу но су раз дво је не. На чи ни на ко је на у ке об ра ђу ју свој 
пред мет са свим се раз ли ку ју. То раз би је но мно штво на уч
них ди сци пли на да нас се др жи на оку пу са мо по сред ством 

Бранислав Петронијевић Радован Казимировић
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ник, та ко ђе уз о ран ђак ње мач ког уни вер зи те та, 
Бра ни слав Пе тро ни је вић (1875–1954), ни је се
би до пу стио ни тра га Ја спер со вог сен зи би ли те
та за по ло жај те о ло ги је у си сте ма ти ци уни вер
зи тет ских зна ња. Као што је по зна то, про ти ве
ћи се отва ра њу Бо го слов ског фа кул те та на Уни
вер зи те ту у Бе о гра ду, Пе тро ни је вић је из нио 
став да те о ло шки фа кул тет на че ло да је на ста
ва сло бод на угро жа ва са мим тим што се те о ло
шке ди сци пли не ко је ни су чи сто исто риј ске за
сни ва ју на дог ма ма и уз то из ра зио бо ја зан да би 
та кав уни вер зи тет ски ста тус Бо го слов ског фа
кул те та ути цао да се у Цр кви ја ви мо дер ни зам 
а у про свје ти кле ри ка ли зам.40 Од го во рио му је  
Ра до ван Ка зи ми ро вић (1882–1950): по гре шно је 
бо го слов ске на у ке, на вод но због кон фе си о на ли
зма не до пу сти вог у на у ци, су прот ста вља ти на у
ци као та квој (у том слу ча ју би се бо го слов ски 
пред ме ти пре ли ли у фи ло соф ске или исто риј ске 
или фи ло ло шке), јер сло бо да на уч ног ис пи ти ва
ња ни је при ви ле ги ја ате и ста, а став да на уни вер
зи те ту на у ке мо ра ју би ти осло бо ђе не сва ког кон
фе си о на ли зма зна чио би нпр. да о ре ли ги ји не би 
смио пре да ва ти ре ли ги о зан чо вјек; уни вер зи тет 
је не пот пун без бо го слов ског фа кул те та, а бо
го слов ске на у ке су по ве за не с оста лим на у ка ма, 
ко је су и са ме од зна ча ја за бо го сло вље.41

Не са мо Пе тро ни је вић не го у до број мје ри 
и Ка зи ми ро вић из ла жу ар гу мен те у ду ху (већ не 
ви ше та ко са мо по у зда не) про свје ти тељ ске ра

40 Бра ни слав Пе тро ни је вић, „Те о ло шки фа кул тет на Бе о град
ском уни вер зи те ту“, Де мо кра ти ја, бр. 46, 22. јун 1919, 1. (Прет
ход но је Пе тро ни је вић као члан уни вер зи тет ске Ко ми си је за 
осни ва ње Бо го слов ског фа кул те та свој став из нио 20. ма ја 
1919. у Из дво је ном ми шље њу. — Ар хив Ју го сла ви је, Ми ни стар
ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 66, Фа сци кла 155.) 

41 Ра до ван Ка зи ми ро вић, „Бо го слов ски фа кул тет Бе о град ског 
уни вер зи те та“, Де мо кра ти ја, бр. 49, 26. јун 1919, 1. (Прет ход но 
је Ка зи ми ро вић сво је ста но ви ште оп шир но из ло жио у бро шу
ри Бо го слов ски фа кул тет срп ског уни вер зи те та, Бе о град 1913.)

ше не го што се о ње му са зна, — и не ма истин ске 
сли ке чо вје ка без Бо га (176).

Богословски факултет  
или духовна академија?

Ов дје се отва ра про стор за фи ло со фи ју, ко ја на у
ци да је уте ме ље ње, и те о ло ги ју, ко ја да је свр ху и 
сми сао. Но уни вер зи тет ски про стор за те о ло ги
ју Ја сперс (до ду ше до не кле ин спи ри сан Кан том) 
ја сно ви ди и са ста но ви шта ума, ма кар што те о
ло ги ја (као уоста лом и ју ри спру ден ци ја и ме ди
ци на) има јед ну свр ху из ван на у ке, ко ја је ме ђу
тим та ква да по ста је пред мет на у ке; на и ме: у те
о ло ги ји се по мо ћу ума до ди ру је гра ни ца на дум
ног (100). — Ма ло ста ри ји Ја спер сов са вре ме

Митрополит Петар Могила
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исто риј ско ис ку ство, да пред очи ма има ју при
је све га ру ске ду хов не ака де ми је. У Ру си ји су на
став не ака де ми је на ста ле пр во бит но као ду хов не 
шко ле, и то ма на стир ске, као и на За па ду. Ин те
ре сант но је под сје ти ти се украт ко на стан ка дви
ју нај у ти цај ни јих ду хов них ака де ми ја, ки јев ске и 
мо сков ске.42 — Пр ви ви ши на став ни ду хов ни за
вод у Ру си ји на стао је 1615. при ки јев ском Брат
ском ма на сти ру као шко ла за из у ча ва ње ре то ри
ке, бо го сло вља, ла тин ског и грч ког. Пе тар Мо ги ла  
(1597–1647, ми тро по лит ки јев ски 1633–1646) пре
о бли ко вао ју је по узо ру на пољ ске је зу ит ске ко
ле ги ју ме, а у њој су се пре да ва ли арит ме ти ка, по
е зи ја, ре то ри ка, фи ло со фи ја, бо го сло вље, нот но 
пје ва ње, ка ти хи зис, цр кве но сло вен ски, ла тин ски 
и грч ки; од 1632. на зи ва се Ки јев ски Мо ги лин ко
ле ги јум (Ки е воМо ги лян ская кол ле гия), а од 1701. 
Ки јев ска ака де ми ја (Ки ев ская ака де мия); игра ла је 
од лу чу ју ћу уло гу у ус по ста вља њу си сте ма ду хов
ног обра зо ва ња у Ру си ји. Пе тар Мо ги ла не са мо да 
је из је зу ит ских шко ла узео про грам не го су и пр
ви пре да ва чи би ли обра зо ва ни у је зу ит ским шко
ла ма а пре да ва ња су би ла на ла тин ском. „Он лич
но је био на не ки на чин дог ма тич ки исто ми шље
ник са Ри мом, због че га се и та ко ла ко и сло бод
но слу жио ла тин ским књи га ма. Упра во оно што 
је у њи ма на ла зио схва тао је као пра во сла вље, као 
древ но пре да ње.“43 — Уче ни грч ки мо на си, бра ћа 

42 Ви дје ти за ори јен та ци ју: М. Ко злов, В. А. Фе до ров, „Ака
де мии ду хов ные пра во слав ные в Рос сии“, у: Пра во слав ная 
Эн ци кло пе дия, том I, Мо сква: Цер ков нона уч ный цен тр РПЦ 
«Пра во слав ная Эн ци кло пе дия» 2000, 349–352, гдје је да та и 
нај ва жни ја пре глед на ли те ра ту ра. За ни мљи во је кон сул то
ва ти текст и о ка то лич ким ду хов ним ака де ми ја ма у Ру си ји: 
Е. А. Вер ни ков ская, Л. И. Са ль ни ко ва, „Ака де мии ду хов ные 
ка то ли че ские в Рос сии“, на истом мје сту, 347–349.

43 Та ко Ге ор гий Ва си ль е вич Фло ров ский (1893–1979), Пу ти 
рус ска го бо го сло вія, Па риж: YMCAPress 1937, 21981, 31983 = Г. 
В. Фло ров ски, Пу те ви ру ског бо го сло вља, прев. С. Та на сић, 
Под го ри ца: ЦИД 1997, 60; уоп ште о Пе тру Мо ги ли 58–64, гдје 
се да је за кључ на ка рак те ри за ци ја (64): „То је би ла ја ка ро ма
ни за ци ја пра во сла вља, ла тин ска псе у до мор фо за пра во сла

ци о нал но сти и на ову осло ње не мо дер не на у ке 
ко ја, гле да но у те о риј ској рав ни, пре тен ду је да 
има мо но пол на ствар ност: по сто ји на вод но јед
на ствар ност, а њу опи су ју и об ја шња ва ју на у ке. 
Овај став про из во ди вје ру у све моћ и ап со лут ни 
ауто ри тет на у ке. Гле да но у прак тич ној рав ни, на
у ка се вред ну је сход но ње ној при мје њи во сти, на
и ме сход но мје ри у ко јој нас на уч на са зна ња мо
гу учи ни ти го спо да ри ма и по сјед ни ци ма при ро
де. (Та кав став за јед нич ки је на у ци и ма ги ји: циљ 
зна ња је под вр га ва ње при ро де на шој мо ћи а не 
ње но ра зу ми је ва ње, циљ је ис ко ри шћа ва ње при
ро де а не ње но спа се ње.) У те ме ље ова квог ста
ту са на у ке би ла је по ло же на мо дер на ра ци о нал
ност, ко ја је по ста ла но ва ми то ло ги ја. Ра ци о нал
ност је про гла си ла се бе ин стан ци јом ко ја ле ги
ти ми ше све дру го а исто вре ме но од би ја да до ка
же свој ле ги ти ми тет. И она има свој удио у то ме 
што наш сви јет жи во та (Le ben swelt) по ста је ли
шен сми сла и ју ри у су но врат. Због то га је да нас 
из у зет но ва жно да до ђе до ства ра лач ког су сре та 
на у ке и ре ли ги је, до бит не по ве за но сти и про жи
ма ња на у ке и ре ли ги је. Ре ли ги ја нам је нео п ход
на да би смо сви је ту по вра ти ли из гу бље ни сми сао 
по сто ја ња, да би смо уоп ште по ми шља ли ка ко је 
чо вје ко ва уло га у то ме да спа се и опле ме ни сви
јет у ком жи ви мо. — Је дан са вре ме ни из раз ове 
по тре бе је од ре ђи ва ње но вог по ло жа ја те о ло ги
је у си сте ма ти ци уни вер зи тет ских ди сци пли на и 
но ве уло ге те о ло ги је у је дин ству људ ских зна ња.

Ако би смо окре ну ли ле ђа чи та вој тра ди ци
ји европ ских уни вер зи те та, на и ме ста ли на ста
но ви ште да јед ном бо го слов ском фа кул те ту ни
је мје сто на уни вер зи те ту, он да је за оче ки ва
ти да би нам ли це би ло окре ну то пре ма школ
ској ин сти ту ци ји ко ја се зо ве ду хов на ака де ми
ја. Они ко ји су пред ла га ли да се и код нас сту ди
је те о ло ги је за сну ју као са мо стал на ду хов на ака
де ми ја мо ра ли су, с об зи ром на на ше кон крет но 



БогољуБ Шијаковић24

те та епи скоп др Ви кен ти је Ву јић (1874–1939) за
кљу чу је ре че ни цом: „Ста ри уни вер зи те ти бе ху 
вер но ода ни цр кви сво јој, али је у њи ма на по зи
тив ној цр кве ној осно ви вла дао дух сло бо де, ко
ји ни је знао за ни ка кво дру го пра во, осим пра
ва ду ха и зна ња.“45 Не знам ко јом би ре че ни цом 
епи скоп Ви кен ти је за кљу чио да је пи сао исто
ри јат ду хов них ака де ми ја, али је по зна то да су 
љу ди скло ни да се че сто гр че ви то др же као сво
га не че га што је дру ги од ба цио или им чак на
мет нуо, а да оно истин ски сво је од гур ну као њи
ма ту ђе и то бо же стра но. Vi vat Aca de mia! — и 
на рав но Бо го слов ски фа кул тет Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду.

Ход по трњу ка првој српској високој 
философско-теолошкој школи

То што су не ки за пад но е вроп ски сред њо вје ков
ни уни вер зи те ти на ста ли, као по том и ки јев ска 
и мо сков ска ду хов на ака де ми ја, из ма на стир ских 
шко ла би ло је усло вље но ти ме што је у сред њо вје
ко вљу Цр ква би ла глав ни тво рац и но си лац (хри
шћан ске) кул ту ре уоп ште, а по себ но про свје те. 
Ма на сти ри су ду го би ли глав на а не гдје и је ди на 
про свјет на сре ди шта.46 Но док су на европ ском 
За па ду ве ћи ма на сти ри има ли не са мо мо на шке 
(scho la in ter na) не го и раз не шко ле за обра зо ва
ње у свје тов ним слу жба ма (scho la ex ter na), до
тле су на Ис то ку (у Ви зан ти ји, па и у сред њо вје
ков ној Ср би ји) ри јет ки ма на сти ри са шко ла ма за 
дје цу ко ја се не ће мо на ши ти. Обра зо ва ње се сти 

45 еп. др Ви кен ти је Ву јић, в. на по ме на 27, стр. 443.
46 Ви дје ти ка ко о то ме пре глед но и по дроб но пи ше Ра до

слав М. Гру јић, „Про свет не ин сти ту ци је у сред ње ве ков ним 
ма на сти ри ма“, Цр ква и Жи вот, г. II, бр. 11 и 12 (1923) 337–378 
= Про свет не ин сти ту ци је у сред ње ве ков ним ма на сти ри ма 
на За па ду, Ско пље 1924.

Со фро ни је и Јо а ни ки је Ли худ осно ва ли су 1685. у 
Мо скви ду хов ну шко лу, нај при је при Бо го ја вљен
ском а по том при За и ко но спа ском ма на сти ру, у 
ко јој су се на ла тин ском и грч ком пре да ва ле гра
ма ти ка, по е ти ка, ре то ри ка, ло ги ка и фи зи ка. Ова 
шко ла је би ла осно ва Сло ве ногрч кола тин ске 
ака де ми је (Сла вя ногре кола тин ская ака де мия) 
ко ја је 1814. пре о бли ко ва на у Мо сков ску ду хов ну 
ака де ми ју. У пр вој ета пи (1685– 1700) шко ла ни је 
би ла ли ше на „ла тин ско го му др ство ва ния“ (што 
се од но си на дје ла То ме Аквин ског); дру гу ета пу 
(1700–1775) ка рак те ри ше зна ча јан уплив за пад но
е вроп ских фи ло со фа, од схо ла сти ча ра до Лајб ни
ца и Вол фа; од 1701, у ври је ме пр вог про тек то ра 
ака де ми је Сте фа на Ја вор ског (1658–1722), ко ји се 
ду хов но фор ми рао у Ки јев ској Мо ги ли ној ака де
ми ји и у пољ ским је зу ит ским шко ла ма, пред ност 
у пре да ва њи ма да ва на је ка то лич кој тра ди ци ји; 
у тре ћој ета пи, под про тек то ра том ми тро по ли та 
мо сков ског Пла то на (1737–1812), ака де ми ја по ста
је до ми нант но пра во слав на.44 На рав но, и ки јев
ска и мо сков ска ду хов на ака де ми ја на ста ја ле су у 
ком плек сним по ли тич ким и вјер ским окол но сти
ма, и сте кле су бо га ту и слав ну тра ди ци ју, ко ју од
ли ку ју и ду го трај на на сто ја ња да се пре вла да по
ли морф ни дух је зу и ти зма.

Сво ју див ну пре глед ну сту ди ју о на стан ку, 
при ро ди и ра ној исто ри ји европ ских уни вер зи

вља. На опу сто ше ном те ре ну из гра ђу је се ла тин ска и ла ти
на шка шко ла, а ла ти ни за ци ји се не под вр га ва ју са мо об ре ди 
и је зик, не го и бо го сло вље и по глед на сви јет, и са ма ре ли ги
о зна пси хо ло ги ја. Ла ти ни зу је се ду ша на ро да. Та уну тра шња 
ин ток са ци ја ре ли ги о зним ла ти ни змом, тај ‘крип торо ма ни
зам’, би ла је мо жда опа сни ја и од са мог уни јат ства.“

44 П. В. Ка ли тин, А. В. Па ни брат цев, „Сла вя ногре кола
тин ская ака де мия“, у: М. А. Ма слин, ред., Рус ская фи ло со
фия: Сло ва рь, Мо сква: Тер ра, Ре спу бли ка 1999, 446–447; са
да у срп ском пре во ду но вог ру ског из да ња (М. А. Ма слин, 
ред., Рус ская фи ло со фия: Эн ци кло пе дия, Мо сква: Ал го ритм 
2007): М. Ма слин, ред., Ен ци кло пе ди ја ру ске фи ло со фи је, Бе
о град: Ло гос, Укро ни ја 2009, 714–715: П. В. Ка ли тин, А. В. Па
ни брат цев, „Сла вја ногре кола тин ска ака де ми ја“.

Свети Сава благосиља Српчад
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Срп ска про свје та, ко ја исто риј ски и су штин
ски ис хо ди из хри сти ја ни за ци је48 (до да нас узо
рит и мје ро да ван из раз то га је Све ти Са ва као 
на род ни Про свје ти тељ), би ла је у до ба тур ске 
вла сти оне мо гу ће на, и то све стра но и те ме љи
то49. По след њи и бли ста ви ре флекс сред њо вје
ков не срп ске обра зо ва но сти да ла је Срп ска Де
спо то ви на (1389–1456), при је свих за слу гом уче
ног де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа (1377–1427). У 
успо ну на сил но пре ки ну та кул ту ра мо ра ла је да 
че ка но ве окол но сти да би се, као по нор ни ца, по
но во оства ри ла. По жа ре вач ки мир (за кљу чен 21. 
VII 1718) до нио је та кву при ли ку упра во Бе о гра
ду (под аустриј ском вла шћу 1718–1739) — гра ду 
ко ји је де спот Сте фан 1403. учи нио пре сто ни цом 
срп ске др жа ве. Упор на и ви ше стра на про свјет
на на сто ја ња (овај про цес је ис пре ки дан али је
дин ствен) да се у Хаб збур шкој мо нар хи ји ус по
ста ви мо дер но срп ско школ ство50 био је за по чео 

цем на Ћир ко ви ћа, те му пре глед но из ла же Ан дри ја Ве се ли
но вић, „Обра зо ва ње у сред њо ве ков ној Ср би ји“, у: Об ра зо ва
ње код Ср ба кроз ве ко ве, Бе о град 2003, 9–19.

48 О раз во ју и суд би ни грч ке и срп ске про свје те од до ба 
Ви зан ти је и ста ре срп ске др жа ве до Ко ра и са и До си те ја још 
уви јек је ври јед но па жње дје ло Вла да на Ђор ђе ви ћа Грч ка и 
срп ска про све та (Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де ми ја 1896).

49 О то ме Ра до ван Са мар џић, „Оп шти усло ви срп ске обра
зо ва но сти под Тур ци ма“, у: Исто ри ја шко ла и обра зо ва ња 
код Ср ба, књ. I, Бе о град: Исто риј ски му зеј Ср би је 1974, 31–36.

50 За сни ва ње и раз вој срп ских про свјет них ин сти ту ци ја у 
Хаб збур шкој мо нар хи ји то ком XVI II ви је ка из у зет но је ва
жна и не до вољ но ис тра же на те ма; уз на ред не ре до ве ви дје
ти о то ме: Пе тар Де спо то вић, Шко ле Ср ба у Угар ској и Хр
ват ској, Кра гу је вац 1888; Ми та Не шко вић, Исто ри ја срп ских 
шко ла у АустроУгар ској Мо нар хи ји, Срем ски Кар лов ци 1897; 
Ра до слав М. Гру јић, Срп ске шко ле у Бе о град скоКар ло вач кој 
Ми тро по ли ји (од 1718–1739 г.): При лог кул тур ној исто ри ји 
срп ско га на ро да, Бе о град 1908; Р. М. Гру јић, „При ло зи за исто
ри ју срп ских шко ла у пр вој по ло ви ни XVI II. ве ка“, Спо ме ник 
Срп ске кра љев ске ака де ми је, XLIX, дру ги раз ред 42 (Бе о град 
1910) 99–143 (из во ри); Р. М. Гру јић, „Пр ва Срп ска Гим на зи
ја у Но вом Са ду (1731–1775.)“, Ле то пис Ма ти це срп ске, г. CI, 
књ. 313, св. 1–3 (1927) 364–375; Ра до слав Чу рић, „Срп ске шко ле 
у Хаб збур шкој Мо нар хи ји до по ло ви не XVI II ве ка“ и Ни ко 

ца ло углав ном у град ским епи скоп ским и па ро
хиј ским шко ла ма, а при ма ње дје це на шко ло ва
ње у ма на сти ре по ста ло је уоби ча је но тек у до ба 
тур ко кра ти је.47

47 Упор. Ра до слав М. Гру јић, Сред ње ве ков но срп ско па ро хиј
ско све штен ство, Ско пље 1923; Р. М. Гру јић, „Шко ле и ма на
сти ри у сред ње ве ков ној Ср би ји“, Гла сник Скоп ског на уч ног 
дру штва, књ. III (1928) 4350. С ослон цем на Гру ји ћа, те му 
сред њо вје ков ног срп ског обра зо ва ња раз у ђе но раз ма тра Си
ма Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње у сред њо ве ков ној 
срп ској др жа ви“, у: Исто ри ја шко ла и обра зо ва ња код Ср ба, 
књ. I, Бе о град: Исто риј ски му зеј Ср би је 1974, 9–30. С ослон

Деспот Стефан Лазаревић
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убр зо на кон Ве ли ке Се о бе (1690) па три јарх Ар се
ни је III Цр но је вић (1633–1706): он два пут (1698. 
и 1706) без у спје шно мо ли да му се одо бри осни
ва ње ви ше шко ле. Ми тро по лит бе о град ски (од 
1726. бе о град скокар ло вач ки51) Мој си је Пе тро
вић (1677–1730) обра ћа се ру ском ца ру Пе тру Ве
ли ком 1718. и 1721. за по моћ у отва ра њу срп ских 
шко ла, ре зул тат че га је до ла зак Мак си ма Су во
ро ва ко ји 1. ок то бра 1726. у Кар лов ци ма осни ва 
ру скосло вен ску шко лу. Но ко пља су се ло ми ла 
око Бе о гра да: Ми тро по ли то ва про свјет на прег
ну ћа по др жа на од лу ка ма На род ноцр кве ног са
бо ра 1726. да се те го ди не у Бе о гра ду отво ри сла
ве нола тин ска шко ла и ње го ве на мје ре из 1729. да 
у Бе о гра ду осну је Ду хов ну ака де ми ју по ру ском 
узо ру — ни су мо гле да са вла да ју пре пре ке ко је 
је по ста вљао Беч, упр кос цар ском ре скрип ту од 
12. апри ла 1727. ко јим је Ср би ма у Мо нар хи ји одо
бре но отва ра ње ни жих и ви ших шко ла. На исту 
ста зу 1731. кро чи ли су ми тро по лит Ви ћен ти је Јо
ва но вић (1689–1737) и епи скоп бач ки Ви са ри он 
Па вло вић (1696?–1756): те го ди не је Ми тро по лит 
у Кар лов ци ма осно вао сло вен скола тин ску шко
лу (По кро вобо го ро дич на шко ла, ра ди ла до 1737), 

ла Га ври ло вић, „Срп ско школ ство у Хаб збур шкој Мо нар хи
ји у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка“, у: Исто ри ја шко ла и обра
зо ва ња код Ср ба, књ. I, Бе о град: Исто риј ски му зеј Ср би је 
1974, 99–118 и 119–153; Ни ко ла Га ври ло вић, „Школ ство код 
Ср ба у Хаб сбур шкој Мо нар хи ји“, у: Исто ри ја срп ског на ро
да, књ. IV, т. 2: Ср би у XVI II ве ку, Бе о град 21994, 350–362; Во
јин С. Да бић, „Срп ско школ ство у Хаб збур шкој мо нар хи ји 
у XVI II ве ку“, у: Об ра зо ва ње код Ср ба кроз ве ко ве, Бе о град 
2003, 31–39; Иси до ра То ча нац, Срп ски на род ноцр кве ни са бо
ри (1718–1735), Бе о град: Исто риј ски ин сти тут 2008, 213–221: 

„Шко ле и об ра зо ва ње“.
51 Ми тро по ли је Бе о град ска и Кар ло вач ка, ко је су се 1718. 

на шле у Хаб збур шкој мо нар хи ји, ује ди ни ле су се 1726. у 
Бе о град скокар ло вач ку ми тро по ли ју, а на кон Бе о град ског 
ми ра 1739. по но во је Бе о град ска ми тро по ли ја под Тур ци
ма а Кар ло вач ка под Аустри јан ци ма. О то ме са да Иси
до ра То ча нац, „Бе о град ска и Кар ло вач ка ми тро по ли ја: 
Про цес ује ди ње ња (1722–1731)“, Исто риј ски ча со пис, књ. 
LV (2007) 201–217.

Патријарх Арсеније III Црнојевић
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на ста вио и ње гов на след ник ми тро по лит Ви ћен
ти је, ко ме су пи том ци мо ра ли по ло жи ти пи сме
ну за кле тву да ће се по свр шет ку шко ле вра ти
ти у оте че ство да би дру ге учи ли („ја ко аз по со
вер ше ни уче ни ја не ину де ка мо, но па ки к оте че
ству мо е му при ти и уче ние иним пре по да ва ти бу 

ча ла си но да ль на го пе рі о да и до цар ство ва нія Ека те ри ны II. 
(1721–1762. г.)“, Из вѣ стія От дѣ ле нія рус ска го язы ка и сло
ве сно сти Им пе ра тор ской Ака де міи на у къ, т. IX, кн. 4 (С. 
Пе тер бур гъ 1904) 1–16; из во ди у: Ва ле ри јан При би ће вић, 

„Ср би пи том ци ки јев ске ака де ми је у вре ме ну од 1721–1762. 
год.“, Бо го слов ски гла сник, г. IV, књ. VII (Срем ски Кар лов
ци 1905) 248–252; Ни ко ла Ра дој чић, „Ки јев ска Ака де ми ја и 
Ср би“, Срп ски књи жев ни гла сник, бр. 307 (XXXI, 9) (1913)  
668–673; Мир ко Јо ва но вић, „Ср би у ру ским шко ла ма у  
XVI II ве ку“, Цр ква и Жи вот, г. V, бр. 1–2 (1926) 16–30; Јор
дан Ха џи Ви дој ко вић, „Јед на смо тра“, Ве сник Срп ске Цр кве 
XXXVII 4–6 (1932) 266–270.

а Епи скоп исту та кву (Ро жде ствобо го ро дич
на шко ла, дје лат на до 1789) у Пе тро ва ра дин ском 
Шан цу (ка ко се од 1713. до 1748. звао Но ви Сад).

То ли ка кон цен тра ци ја про свјет ног тру до
љубља у крат ком пе ри о ду на ма лом про сто ру и 
аку му ла ци ја број них про свјет них ини ци ја ти ва 
мо ра ле су уро ди ти пло до ви ма, гдје кад на кнад
ни ма, упр кос не скри ве но не на кло ње ном др жав
нопо ли тич ком ам би јен ту. Већ је ми тро по ли ту 
Мој си ју би ло ја сно да су за трај не и до бре шко
ле нео п ход не соп стве не сна ге, па је књи зи скло
не ђа ке слао у Ки јев ску ду хов ну ака де ми ју да би 
имао спрем не учи те ље за срп ске шко ле.52 То је 

52 О Ср би ма у Ки јев ској Ака де ми ји ви дје ти: Н. И. Пе тро
въ, „Вос пи тан ни ки Кі ев ской Ака де міи изъ Сер бо въ съ на

Митрополит Мојсије Петровић

Митрополит Вићентије Јовановић
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ци ји, по стри жник ма на сти ра Са ви на код Хер цег 
Но вог, ода кле као је ро ђа кон од ла зи 1725. у Ки јев 
гдје до 1737. за вр ша ва гим на зи ју и Ду хов ну ака де
ми ју (курс од 12 го ди на или 8 раз ре да) са из ван
ред ним успје хом („Уче нія из ряд на го“). На по
зив епи ско па бач ког Ви са ри о на вра ћа се из Ру си
је 1737. у Пе тро ва ра дин ски Ша нац за учи те ља фи
ло со фи је и те о ло ги је у Ро жде ствоБо го ро дич ној 
ла ти но сло вен ској шко ли и у Ду хов ној ко ле ги ји 
за мла де бо го сло ве (Col le gi um Vis sa ri o noPaw lo
vic si a num Pe tro va ra di nen se) — пр вој ви со кој шко
ли код Ср ба. Мо жда већ 1739. а си гур но 1743. го ди
не56 Ди о ни си је је пре фект пе тро ва ра дин ских учи
ли шта (пре фект је у Ки јев ској ду хов ној ака де ми
ји био про фе сор фи ло со фи је); пре ста је да пре да је 
1747. За епи ско па бу дим ског хи ро то ни сао га је ми
тро по лит Па вле Не на до вић 23. ју ла 1749. у Срем
ским Кар лов ци ма. Упо ко јио се у Сен тан дре ји 8. 
де цем бра 1767. гдје је са хра њен у са бор ној цр кви.

дим ски: При ло жак к исто ри ји срп ске књи жев но сти, Срем ски 
Кар лов ци: Срп ска ма на стир ска штам па ри ја 1924; Бо ри во
је Ма рин ко вић, „Ски ца за три пор тре та“, Го ди шњак Фи ло
зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, књ. XI/1 (1968) 221–250 =  
Б. Ма рин ко вић, За бо ра вље ни брат стве ни ци по пе ру, Бе о град: 
Слу жбе ни гла сник 2008, 151–180: 153–162: „Ди о ни си је Но ва ко
вић“; Бо ри во је Ма рин ко вић, „Ли те ра ту ра о срп ским пи сци
ма XVI II сто ле ћа: Пи сац и пре во ди лац Ди о ни си је Но ва ко вић 
(1705–1767), је дан од ра них пред став ни ка на ше про све ће но сти“, 
Збор ник за исто ри ју Ма ти це срп ске 10 (1974) 185–191; Ми рон 
Фла шар, Stu di um (li be ra li um) lit te ra rum као обра зац обра зо ва ња 
по ну ђен срп ској шко ли у XVI II ве ку, XVI II сто ле ће, књ. II, св. 2, 
Но ви Сад: Кул тур нопро свет на за јед ни ца Вој во ди не, Дру штво 
за про у ча ва ње XVI II ве ка, 1997; Не над Ри сто вић, Цр кве ни кла
си ци зам у срп ској књи жев но сти (нео бја вље на док тор ска ди
сер та ци ја од бра ње на на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи
те та у Бе о гра ду 2003), 125–150: „Сло во о по хва лах и пол зје на ук 
сво бод них Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа“; Вла ди мир Ву ка ши но вић, 
Срп ско ба рок но бо го сло вље: Би блиј ско и све то та јин ско бо го
сло вље у Кар ло вач кој ми тро по ли ји XVI II ве ка, Бе о град, Кра
ље во, Но ви Сад 2008, 107–153: „Ди о ни си је Но ва ко вић“.

56 Као пре фект, Ди о ни си је је 12. ју на 1743. пот пи сао све доџ
бу Те о до ра Не ши ћа; о то ме Мар ко Про тић, „Све доџ ба ‘со дал
са Те о до ра Не ши ча’ из 1743“, Гла сник Ис то ри ског дру штва у 
Но вом Са ду, књ. IX, св. 1 и 2 (1936) 94.

ду“)53. Услед пре ду го зле ху дих вре ме на за пре те
на но жи ла ва стру ја ња срп ске про све те (Хи лан
дар — Пећ ка Па три јар ши ја — Бе о град — Срем
ски Кар лов ци — Но ви Сад — Ки јев) на зи ру се 
у лич но сти про све ће ног и пре о све ће ног Ви са
ри о на Па вло ви ћа: овај да скал у Хи лан да ру и Пе
ћи, обра зо ван из гле да у ру ским шко ла ма, ар хи
ман дрит ма на сти ра Кру ше до ла и по том епи скоп 
бач ки (хи ро то ни сан 17. V 1731) — отво рио је на 
Ма лу Го спо ји ну 8. сеп тем бра 1731. у сво јој ре
зи ден ци ји у Пе тро ва ра дин ском Шан цу Ро жде
ствоБо го ро дич ну ла ти но сло вен ску шко лу у тра
ја њу од шест го ди на, а око 1740. и фи ло соф ско
те о ло шку Ака де ми ју (Ду хов на ја ко ле ги ја) — да
кле пр ву срп ску ви со ку шко лу.54

Успон срп ске про свје те у Хаб збур шкој мо
нар хи ји пр ве по ло ви не XVI II ви је ка вр ху ни у 
из у зет ној лич но сти Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа 
(1705– 1767).55 Ро ђен у Книн ској кра ји ни у Дал ма

53 Текст јед не та кве за кле тве из 1731. об ја вио је Ди ми три је 
Ру ва рац, „За кле тва је ро ђа ко на, ко ји су од ла зи ли на стра ну 
на на у ку“, Гла сник Ис то ри ског дру штва у Но вом Са ду III/3 
(1930) 466–468.

54 Упор. Ра до слав М. Гру јић, „Па три ја ра шки да скал и про
то син ђел Ви са ри он Па вло вић“, Гла сник Скоп ског на уч ног дру
штва, књ. II, св. 1–2 (1927) 291–294; Р. М. Гру јић, „Пр ва Срп
ска Гим на зи ја у Но вом Са ду (1731–1775.)“, Ле то пис Ма ти це 
срп ске, г. CI, књ. 313, св. 1–3 (1927) 364–375; Ва са Ста јић, „Но
ви Сад, ње гов ма ги страт и кул тур на прег ну ћа но во сад ских 
Ср ба“, Гла сник Ис то ри ског дру штва у Но вом Са ду, књ. VI, 
св. 1 и 2 (1933) 1–160; Ва са Ста јић, „Два ли ка из Срп ско га Гра
да или из Пе тро ва ра дин ског Шан ца“, Гла сник Ис то ри ског 
дру штва у Но вом Са ду, књ. VII, св. 1–3 (1934) 95–128: 97–122 
(Вла ди ка Ви са ри он Па вло вић), на ро чи то 121–122; Ва са Ста
јић, Срп ска пра во слав на ве ли ка гим на зи ја у Но вом Са ду, Но
ви Сад: Ма ти ца срп ска 1949, 53–66: „Пра во слав на ла тин ска 
шко ла у Но вом Са ду“; еп. Са ва [Вуковић], Срп ски је рар си од 
де ве тог до два де се тог ве ка, Бе о град: Евро, Под го ри ца: Уни
рекс, Кра гу је вац: Ка ле нић 1996, 87–88.

55 Ди ми три је Ру ва рац, „Ди јо ни си је Но ва ко вић пр ви уче
ни срп ски бо го слов ски књи жев ник, про фе сор, а по том вла
ди ка бу дим ски“, Гла сник Срп ске пра во слав не па три јар ши је, 
г. V (1924) бр. 13: 196203, бр. 14: 216–218, бр. 17: 274–277; одав де 
од штам па но за себ но: Ди јо ни си је Но ва ко вић пр ви уче ни срп
ски бо го слов ски књи жев ник, про фе сор, а по том вла ди ка бу
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у ка ма код Ср ба. И у дру гим обла сти ма Ди о ни
си је је осно во по ло жи тељ: ње го ва у пре пи су са
чу ва на књи га Исто ри ја на ту рал на ја фи ло со
фов (око 1747) пред ста вља га као осни ва ча при
род них на у ка код Ср ба; ње гов Епи том (1741) је 
пр ва срп ска ли тур ги ка, а Про пе ди ја (1744) је ње
гов ка ти хи зис. Да кле, и ка да је те о ло ги ја у пи та
њу — Ди о ни си је ва дје лат ност има то ли ки зна
чај да за Col le gi um и ње га мо же мо ве за ти на ста
нак ви со ког те о ло шког обра зо ва ња код Ср ба.

По што се тра ди ци ја не са мо до би ја не го и 
за до би ја, он да смо ду жни да ин тер пре та тив но 
ин те гри ше мо на сил но спре ча ван и фраг мен та
ри зо ван раз вој срп ске про свје те. А је дан ка сни
ји ва жан до га ђај ба ца до дат ну свје тлост на Ди
о ни си је во Сло во: у Бе о гра ду осло бо ђе ном 1807. 
отво ре на је Ве ли ка Шко ла слич ном све ча ном 
при ступ ном бе сје дом (31. ав гу ста 1808)58 глав ног 
над зи ра те ља учи ли шта До си те ја Об ра до ви ћа 

58 Пре да ва ње је об ја вље но као гла ва ше ста дру гог ди је ла Со
бра ни ја ра зних нара во у чи тел них ве штеј на сло вље ног Ме зи
мац (Бу дим 1818): До си теј Об ра до вић, Со бра ни је ра зних на ра
во у чи тел них ве штеј / Ме зи мац, Са бра на де ла, књ. 4, Бе о град: 
За ду жби на До си теј Об ра до вић 2008, 210–216.

По што Ви са ри о нов и Ди о ни си јев Col le gi
um пред ста вља за че так уни вер зи тет ске на ста
ве код Ср ба, ва жно је на ве сти чи ње ни це ко
је га освје тља ва ју. Као про фе сор фи ло со фи је и 
те о ло ги је, Ди о ни си је Но ва ко вић је сво ја пре
да ва ња за по чео (9./20. де цем бра 1739) при ступ
ном про грам ском бе сје дом о по хва ли сло бод
них на у ка и ко ри сти од њих: „Сло во у дан за
че ћа Пре све те Бо го ро ди це и При сно дје ве Ма
ри је О по хва ла ма и ко ри сти од Сло бод них На у
ка“ (Сло во в ден за ча ти ја Пре свја ти ја Бо го ро ди
ци и При сно дје ви Ма ри ји О по хва лах и пол зје 
На ук Сво бод них)57. У бе сје ди из ло жен обра зов
ни си стем ис хо ди из кла сич ног оп штег обра зо
ва ња ко је су европ ски сред њо вје ков ни уни вер
зи те ти раз ви ја ли као сло бод не вје шти не (ar tes 
li be ra les), па је овим пре да ва њем по ло жен мо
дер ни те мељ кла сич ним и ху ма ни стич ким на

57 Бе сје ду је про на шао Ди ми три је Ру ва рац (1842–1931) ме ђу 
ру ко пи сним бе сје да ма гла со ви тог про по вјед ни ка, шид ског 
про те Сте ва на Уро ше ви ћа (око 1759–1805) и об ја вио у на ве
де ном ра ду (нап. 55), стр. 197203 одн. 410. По дроб ну фор
мал ну и са др жин ску ана ли зу бе сје де пред у зи ма ју М. Фла
шар и Н. Ри сто вић (в. нап. 55).



Из у ча ва ње и ра зу ми је ва ње исто ри је и при
ро де на ших обра зов них уста но ва из у зет но је ва
жно и за по и ма ње на шег кул тур ног са мо о бли
ко ва ња, и за са мо ра зу ми је ва ње из од но са пре ма 
обра зо ва њу, и за наш од го вор на пи та ње сми сла 
и уло ге људ ског зна ња уоп ште.

(1739–1811) „О ду жном по чи та ни ју к на у кам“. По
сли је Сло ва Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа ово је дру ги 
текст ова кве вр сте у срп ској књи жев но сти, а од 
ње га се ра чу на по че так ра да Уни вер зи те та у Бе
о гра ду. Из гле да да је Ди о ни си је др жао сво је Сло
во у го ди ни од ре ђе ној да се ро ди До си теј.

Потпис Дионисија Новаковића

Потпис Доситеја Обрадовића
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Александар Раковић

Високо образовање Српске православне цркве 1899–1936: 
путеви и раскршћа

Предговор

Кратак осврт на школовање српских теолога  
у 19. веку и почетком 20. века

Дуг пут до Православног богословског факултета  
у Београду 1899–1920.

Кар ло вач ка бо го сло ви ја  
на до мак фа кул тет ског ста ту са 1914–1920.

Крат ко по сто ја ње  
Ис точ но-пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та у За гре бу 1920–1924.

Бо го слов ски фа кул тет  
и/или ду хов на ака де ми ја 1922–1936.

На кнад но при зна ње фа кул тет ског ран га  
Кар ло вач кој бо го сло ви ји и За дар ској бо го сло ви ји 1925–1933.

За кљу чак
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Ви со ко обра зо ва ње Срп ске пра во слав не цр кве је 
јед на од те ма цр кве не исто ри је ко ја је не до вољ
но ис тра же на и ра све тље на. О по ку ша ји ма уста
но вље ња пра во слав них бо го слов ских фа кул те та 
у Кра ље ви ни Ср би ји и АустроУгар ској Мо нар
хи ји од пре ло ма ве ко ва до Пр вог свет ског ра та 
углав ном је пи са но уз гред но. До са да ни су ура ђе
ни упо ред ни при ка зи раз вит ка ове иде је и исто
ри ја кон крет них пред ло га и ини ци ја ти ва за кон
сти ту и са ње ви со ког те о ло шког обра зо ва ња срп
ског на ро да ни у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло
ве на ца/Ју го сла ви ји. То ком ис тра жи ва ња за про
је кат Срп ска те о ло ги ја у два де се том ве ку Пра во
слав ног бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду од
лу чио сам да ис пи там ова по ља и о то ме сам од 
2007. до 2009. об ја вио че ти ри ра да („Ака дем ска 
и по ли тич ка рас пра ва о Бо го слов ском фа кул те
ту то ком 1919. го ди не“, Срп ска те о ло ги ја у два
де се том ве ку, I, Бе о град 2007, 110–125.; „Ис точ
нопра во слав ни бо го слов ски фа кул тет Све у чи
ли шта у За гре бу 1920–1924“, Срп ска те о ло ги ја у 
два де се том ве ку, II, Бе о град 2007, 221–238.; „Ини
ци ја ти ве за сти ца ње ви со ко школ ског ста ту са и 
на кнад но при зна ње фа кул тет ског ран га Кар ло
вач кој бо го сло ви ји (са освр том на сли чан при
мер За дар ске бо го сло ви је) 1914–1933“, Срп ска те
о ло ги ја у два де се том ве ку, III, Бе о град 2008, 150–
159.; „Пред ло зи и рас пра ве о ви со ким бо го слов
ским сту ди ја ма у Кра ље ви ни Ср би ји 1899–1914“, 
Срп ска те о ло ги ја у два де се том ве ку, IV, Бе о град 
2009, 104–116).

У овој књи зи тру дио сам се да, за пе ри од пр
ве че ти ри де це ни је 20. ве ка, при ка жем и ана
ли зи рам исто ри ју иде је о осни ва њу пра во слав
них бо го слов ских фа кул те та срп ског на ро да, ри
вал ства из ме ђу школ ских цен та ра у Бе о гра ду 
и Срем ским Кар лов ци ма, су ко бе ко је су у ује
ди ње ној ју го сло вен ској др жа ви има ли Пра во
слав ни бо го слов ски фа кул тет у Бе о гра ду и Ис
точ нопра во слав ни бо го слов ски фа кул тет у За
гре бу, ди ле ме ко је је део вр ха Срп ске пра во слав
не цр кве имао око ка рак те ра ви со ког те о ло шког 
обра зо ва ња кроз пред ло ге о ду хов ној ака де ми ји 
и на кнад но при зна ње фа кул тет ског ран га Пра
во слав ном срп ском бо го слов ском учи ли шту у 
Срем ским Кар лов ци ма (Кар ло вач ка бо го сло ви
ја) и Пра во слав ном бо го слов ском за во ду у За
дру (За дар ска бо го сло ви ја) пре ма за ко но дав ству 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, на кон што су оне об у
ста ви ле рад.

У скла ду с тим је на чи ње на струк ту ра де ла. 
На кон Пред го во ра сле ди увод но по гла вље Кра
так осврт на шко ло ва ње срп ских те о ло га у 19. 
ве ку и по чет ком 20. ве ка. У по гла вљу Дуг пут до 
Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра
ду 1899–1920. при ка за ни су ди ле ме, де ба те и раз
го во ри о осни ва њу пра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та на но вом Бе о град ском уни вер зи те ту, 
доц ни ји раз ло зи због ко јих се окле ва ло са от по
чи ња њем ра да овог фа кул те та до Пр вог свет ског 
ра та и по ли тич ки и ака дем ски раз ло зи за ње го
во уста но вље ње од мах на кон ства ра ња ју го сло

Високо образовање Српске православне цркве 1899–1936: 
путеви и раскршћа
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зна ње фа кул тет ског ран га Кар ло вач кој бо го сло
ви ји и За дар ској бо го сло ви ји 1925–1933. об ја шње
ни су раз ло зи ко ји су до ве ли до ре тро ак тив
ног при зна ња фа кул тет ског ста ту са овим струч
ним шко ла ма. За тим сле де За кљу чак, При ло зи и 
Библиографија.

Ис тра жи ва ња ар хив ске гра ђе оба вио сам 
у Ар хи ву Ју го сла ви је (АЈ), Ар хи ву Ср би је (АС) 
и ар хи ви Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те
та у Бе о гра ду (АПБФ). Ис тра жи ва ња штам пе и 
пе ри о ди ке оба вље на су у На род ној би бли о те ци 
Ср би је, Уни вер зи тет ској би бли о те ци у Бе о гра ду, 
би бли о те ци Ар хи ва Ср би је и би бли о те ци Пра
во слав ног бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду. 
Ко ри стио сам и број ну исто ри о граф ску ли те ра
ту ру. Фо то ма те ри јал сам на чи нио или до био из 
збир ки, ко лек ци ја и гра ђе Срп ске пра во слав не 
цр кве, Ар хи ва Ју го сла ви је, Ар хи ва Ср би је, Срп
ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Ма ти це срп ске, 
Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра
ду, Му зе ја гра да Бе о гра да и Исто риј ског ар хи ва 
Не го ти на. Три сли ке су пре у зе те из он лајн збир
ке Кон гре сне би бли о те ке у Ва шинг то ну.

Укр шта ње по да та ка из ар хив ске и би бли о
теч ке гра ђе, као и при мар не и се кун дар не ли те
ра ту ре, ука за ло је да су ко ри шће ни из во ри да
ва ли ре ле ват не и бо га те чи ње ни це од нај ви шег 
зна ча ја за ис тра жи ва ње те ме Ви со ко обра зо ва
ње Срп ске пра во слав не цр кве 1899–1936: пу те ви 
и рас кр шћа.

На жа лост, ни сам мо гао да оба вим ис тра жи
ва ње фон да Уни вер зи те та у Бе о гра ду, сме ште
ног у згра ди Ар хи ва Ср би је у Же ле зни ку, јер се 
овај обје кат то ком ра да на књи зи ин тен зив но ре
но ви рао и био за тво рен за ис тра жи ва че. Та ко ђе, 
ни је би ло ни ка квих мо гућ но сти за ис тра жи ва ње 
ар хив ске гра ђе Срп ске пра во слав не цр кве ко ја 
се, пот пу но не сре ђе на, на ла зи у зво ни ку цр кве 
Све тог Мар ка у Бе о гра ду. 

вен ске др жа ве. У овом по гла вљу не ће би ти ре
чи о школ ском ра ду но во о сно ва ног Пра во слав
ног бо го слов ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе
о гра ду јер ова уста но ва за слу жу је по себ ну мо
но гра фи ју ко ја ће до кра ја осве тли ти ње ну исто
ри ју. По гла вље Кар ло вач ка бо го сло ви ја на до мак 
фа кул тет ског ста ту са 1914–1920. ба ца све тло на 
кон крет не пред ло ге ко је су Кар ло вач ка ми тро
по ли ја и Кар ло вач ка бо го сло ви ја упу ћи ва ле вла
сти ма АустроУгар ске и Кра љев ства Ср ба, Хр
ва та и Сло ве на ца за уз ди за ње ове шко ле у ранг 
фа кул те та. У овом по гла вљу је при ка за но и да 
је Кар ло вач ка бо го сло ви ја уки ну та то ком бор
бе Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та у Бе
о гра ду и Ис точ нопра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та у За гре бу за ба шти ње ње ње ног на
сле ђа. То ком по сто ја ња, и по ред ви ше по ку ша
ја, Кар ло вач ка бо го сло ви ја ни је до се гла ранг фа
кул те та, али ни је ин сти ту ци о нал но пре ра сла ни 
у је дан од два по ме ну та бо го слов ска фа кул те та. 
Сле де ће по гла вље Крат ко по сто ја ње Ис точ но
пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та у За гре бу 
1920–1924. пред ста вља исто ри ју ове ви со ко школ
ске уста но ве За гре бач ког све у чи ли шта, по ка зу
је по ли тич ке раз ло ге ко ји су до ве ли до осни ва
ња и уки да ња овог фа кул те та, осве тља ва су ко бе 
ко је је ова ви со ка шко ла има ла са Пра во слав ним 
бо го слов ским фа кул те том у Бе о гра ду. Кроз на
ред но по гла вље Бо го слов ски фа кул тет и/или ду
хов на ака де ми ја 1922–1936. уоча ва мо ди ле ме де
ла вр ха Срп ске пра во слав не цр кве око ка рак те ра 
ви со ке шко ле по треб не ње ном све штен ству, раз
ми шља ње о евен ту ал ном уки да њу Пра во слав
ног бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду ко ји би 
за ме ни ла ду хов на ака де ми ја, али и доц ни је са
зре ва ње иде је о ду хов ној ака де ми ји као ви со кој 
шко ли за обра зо ва ње мо на штва ко ја би по сто ја
ла упо ре до са Пра во слав ним бо го слов ским фа
кул те том. У сле де ћем по гла вљу На кнад но при
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Ра до мир Ра кић, Со фи ја Бо жић, Љу бо драг По по
вић, Урс фон Аркс и дру ги.

По себ но за хва љу јем проф. др Бо го љу бу Ши
ја ко ви ћу, ко а у то ру књи ге Уни вер зи тет и срп
ска те о ло ги ја, на стал ној по др шци и са ве ти ма 
као и ре цен зен ти ма књи ге: проф. др Љубодрагу 
Димићу, проф. др Радовану Биговићу и проф. др 
Илији Марићу. 

А. Р.

На гла ша вам да је ви ше исто ри ча ра и те о ло
га пи са ло о шко ло ва њу срп ских те о ло га у ино
стран ству и до ти ца ло се, кроз ши ри кон текст 
цр кве ног и све тов ног обра зо ва ња, ви со ког те
о ло шког обра зо ва ња Ср ба у 19. ве ку и пр ве че
ти ри де це ни је 20. ве ка: Ђо ко Сли јеп че вић, Че до
мир Дра шко вић, Ни ко ла Га ври ло вић, Ди ми три
је Ка ле зић, Пре драг Пу зо вић, Рад ми ла Ра дић, 



Кратак осврт на школовање српских теолога  
у 19. веку и почетком 20. века

У 19. ве ку то ком ја ча ња срп ске све тов не ин те
ли ген ци је и ели те у Аустри ји од но сно Аустро
Угар ској, као и ства ра ња све тов не ин те ли ген ци
је и ели те у Ср би ји, по ста ло је ак ту ел но и пи та ње 
ви со ког обра зо ва ња срп ског све штен ства. Иако 
су у Срем ским Кар лов ци ма и Бе о гра ду ра ди ли 
на отва ра њу срп ских бо го слов ских фа кул те та и 
ду хов них ака де ми ја, ова иде ја ре а ли зо ва на је тек 
у ује ди ње ној др жа ви Ср ба и Ју го сло ве на на кон 
Пр вог свет ског ра та. Срп ски те о ло зи су ви со ко 
обра зо ва ње до тле углав ном до би ја ли на ду хов
ним ака де ми ја ма у Ки је ву, Мо скви и Пе тро гра
ду, пра во слав ним бо го слов ским фа кул те ти ма у 
Чер нов ци ма и Ати ни и Ста ро ка то лич ком фа кул
те ту у Бер ну.

Пр ви Ср би су по че ли да се обра зу ју у „ру
ским ви шим ду хов ним шко ла ма“ кра јем 17. ве
ка.1 Ср би из Кар ло вач ке ми тро по ли је су се у 18. 
ве ку шко ло ва ли у ру ским ду хов ним ака де ми
ја ма.2 Ове ви со ке шко ле су и у 19. ве ку при вла
чи ле мла де Ср бе из Аустри је и АустроУгар

1 Сте ван М. Ди ми три је вић, „Пра во слав ни бо го слов ски фа
кул тет у сво јој де се тој го ди ни“, Бо го сло вље, 1, Бе о град 1930, 72.

2 Рад ми ла Ра дић, „Обра зо ва ње све штен ства Срп ске пра во
слав не цр кве у 19. ве ку и у пр вој по ло ви ни 20. ве ка“, Обра
зо ва ње код Ср ба кроз ве ко ве, Бе о град 2003, 102. — Рад ми ла 
Ра дић на во ди да се у пр вој по ло ви ни 18. ве ка 28 Ср ба из Кар
ло вач ке ми тро по ли је шко ло ва ло у Ки јев ској ду хов ној ака
де ми ји. — Ар хи е пи скоп бјел го род ски Пе тар Сме лић, Ср бин, 
је омо гу ћио да се не што пре по ло ви не 18. ве ка о тро шку ру
ске др жа ве сва ке го ди не при ми по 24 Ср ба на Пе тро град
ску ду хов ну ака де ми ју и Ка дет ски кор пус. О то ме ви ше у: 
Мир ја на Са вић, „Шко ло ва ње срп ских ђа ка у Ру си ји и ми
тро по лит Ми ха и ло“, Жи вот и де ло ми тро по ли та Ми ха и ла  
(1826–1898), Бе о град 2008, 263.

ске жељ не те о ло шког обра зо ва ња и би ле су њи
хо ва глав на де сти на ци ја све до отва ра ња Пра
во слав ног бо го слов ског фа кул те та у Чер нов
ци ма (1875), гра ди ћу ко ји се на ла зио на иви
ци АустроУгар ске не да ле ко од гра ни це са Ру
си јом. Овај бо го слов ски фа кул тет, на ко ме су се 
шко ло ва ли и Ср би, слу жио је углав ном за обра
зо ва ње ру ских и ру мун ских по да ни ка Аустро
Угар ске.3 Угар ски ми ни стар кул ту ре ба рон Тре
фор Етвеш је 1870. пред ло жио да се на Уни вер
зи те ту у Бу дим пе шти осну је пра во слав ни бо
го слов ски фа кул тет, али од ово га ни је би ло  
ни шта.4 Ср би из АустроУгар ске сту ди ра ли су 
кра јем 19. ве ка и по чет ком 20. ве ка и на Пра
во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у Ати ни.5 

3 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 42. — Ела бо рат о уз ди за њу Кар ло вач ке бо го сло ви
је у ранг фа кул те та од 11/24. фе бру а ра 1914. — О на став ни ци
ма Кар ло вач ке бо го сло ви је ко ји су се шко ло ва ли на фа кул те
ту у Чер нов ци ма ви де ти у: Ни ко ла Га ври ло вић, Кар ло вач ка 
бо го сло ви ја (1794–1920), Срем ски Кар лов ци 1984. — На при
мер: Мар ко Ми ки јељ, Ла зар Мир ко вић, Си ме он Стан ко вић 
и Ди ми три је Сте фа но вић (сва че тво ри ца из АустроУгар ске). 
О то ме у: Бо го слов ски фа кул тет Срп ске пра во слав не цр кве 
1920–1980, Бе о град 1980. као и у: Ра до мир Ра кић, Пра во слав
ни бо го слов ски фа кул тет у Чер нов ци ма, Бе о град 2009, 87–96.

4 Ђо ко Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве, 
II, Бе о град 1991, 198. — Сли јеп че вић пи ше пре ма: То дор Ман
дић, Успо ме не из на шег цр кве нона род ног жи во та, II, Но ви 
Сад 1899, 175.

5 Ми лош Не ма њић, На тра гу срп ске ин те ли ген ци је XIX ве
ка: То по гра фи ја и со ци о гра фи ја, Бе о град 2008, 307–332. — Ми
лош Не ма њић је су ми рао по дат ке о шко ло ва њу срп ских ар
хи је ре ја ко је је, кроз њи хо ве би о гра фи је, при ре дио епи скоп 
шу ма диј ски Са ва у: Са ва Ву ко вић, Срп ски је рар си од де ве
тог до два де се тог ве ка, Бе о град 1996.
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ски те о ло зи ко ји су сту ди ра ли у Ру си ји од ла зи ли 
су на до дат но те о ло шко уса вр ша ва ње на не мач ке 
про те стант ске фа кул те те.14

На Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту 
у Чер нов ци ма су док то ри ра ла ше сто ри ца про
фе со ра Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та у 
Бе о гра ду (Ди ми три је Сте фа но вић, Ла зар Мир
ко вић, Мар ко Ми ки јељ, Си ме он Стан ко вић, Ра
ди вој Јо сић, Ата на си је По по вић), пе то ри ца срп
ских епи ско па (ми тро по лит да бробо сан ски Пе
тар Зи мо њић, епи скоп те ми швар ски Ге ор ги
је Ле тић, епи скоп бу дим ски Ге ор ги је Зуб ко вић, 
епи скоп зле тов скостру мич ки Си ме он Зло ко
вић, епи скоп ба нат ски Ви кен ти је Ву јић). Док
тор ске ди сер та ци је на Пра во слав ном бо го слов
ском фа кул те ту у Чер нов ци ма од бра ни ло је још 
не ко ли ко срп ских те о ло га. Исти фа кул тет је за
вр шио и епи скоп за хум скохер це го вач ки Ни
ко лај Јо ва но вић. До ступ ни по да ци су ге ри шу да 
се на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у 
Чер нов ци ма шко ло ва ло 36 пра во слав них Ср ба.15 
Мо гу ће је да је овај број и ве ћи.

Из у зет но је ва жно и да је шест рек то ра Ли
це ја, Ве ли ке шко ле и Уни вер зи те та у Бе о гра
ду има ло бо го слов ско обра зо ва ње. Кон стан тин 
Бран ко вић је био рек тор Ли це ја и Ве ли ке шко
ле, Га ври ло По по вић и Са ва Јов шић рек то ри Ли
це ја. Сва тро ји ца су за вр ши ла Кар ло вач ку бо го
сло ви ју. Рек то ри Ве ли ке шко ле Алим пи је Ва си
ље вић и Пан те ли ја Срећ ко вић за вр ши ли су Ду
хов ну ака де ми ју у Ки је ву. Че до миљ Ми тро вић, 
рек тор Уни вер зи те та у Бе о гра ду, за вр шио је Ду
хов ну ака де ми ју у Мо скви.16 Срп ски те о ло зи су, 

14 Сте ван М. Ди ми три је вић, нав. де ло, 72.
15 Ра до мир Ра кић, нав. де ло, 81–131.
16 Кон стан тин Бран ко вић је за вр шио Кар ло вач ку бо го сло ви

ју и био је рек тор Ли це ја 1841/42, 1846/47, 1851/52, 1852/53, 1859/60, 
1860/61, 1861/62, 1862/63. и Ве ли ке шко ле 1863/64, 1864/65. Га ври
ло По по вић је за вр шио Кар ло вач ку бо го сло ви ју, за мо на шио 
се 1834, а рек тор Ли це ја је био 1842/43. Са ва Јов шић је за вр шио 

Почет ком 20. ве ка срп ски сту ден ти из Аустро
Угар ске су, за јед но са сту ден ти ма из Ср би је, упи
си ва ли и Ста ро ка то лич ки фа кул тет у Бер ну.6

Мла ди бо го сло ви из Ср би је су ор га ни зо ва
но по сла ти на сту ди је те о ло ги је у Ру си ју 1846. го
ди не.7 Ру ске ду хов не ака де ми је су у на ред ним 
де це ни ја ма оста ле нај при влач ни је шко ле за те
о ло ге из Ср би је.8 Сту де на та из Ср би је би ло је на 
Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у Чер
нов ци ма9 и на Пра во слав ном бо го слов ском фа
кул те ту у Ати ни.10 Грч ка, као и Ен гле ска, по ста
ју ва жни је де сти на ци је за срп ске сту ден те те о ло
ги је на кон сло ма Цар ске Ру си је.11 Срп ских сту де
на та те о ло ги је би ло је и дру где.12 У ино стран ству 
су ви со ко те о ло шко обра зо ва ње сти ца ли и Ср би 
из Цр не Го ре и Бо сне и Хер це го ви не.13 Не ки срп

6 Урс фон Аркс, „Епи скоп Ни ко лај Ве ли ми ро вић (1880–
1956) и ње го ве сту ди је у Бер ну“, Срп ска те о ло ги ја у два
де се том ве ку, II, Бе о град 2007, 25–27. — Пре ма Арк су, од 
1903. до 1940. Ста ро ка то лич ки фа кул тет у Бер ну упи са ло 
је 16 срп ских сту де на та. До 2006. на овом фа кул те ту сту
ди ра ло је 43 Ср ба.

7 Ђо ко Сли јеп че вић, нав. де ло, 355. — Сли јеп че вић пи ше 
да је на пут у Ру си ју кре ну ло пет бо го сло ва. По дат ке да је 
пре ма: Ва сиљ По по вић, „Ђач ки пу то пис ми тро по ли та Ми
ха и ла“, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор, 
XVI II, св. 1–2, 1938, 449. — Рад ми ла Ра дић пи ше да је на пут 
у Ру си ју кре ну ло шест бо го сло ва. О то ме у: Рад ми ла Ра дић, 
нав. де ло, 105.

8 Рад ми ла Ра дић, нав. де ло, 118.; Мир ја на Са вић, нав. де
ло, 265–268.

9 Ата на си је По по вић из око ли не Ни ша и Ра ди вој Јо сић из 
Кру шев ца. О то ме у: Бо го слов ски фа кул тет Срп ске пра во
слав не цр кве 1920–1980, Бе о град 1980.; Ра до мир Ра кић, нав. 
де ло, 96–100.

10 Љу бин ка Тр гов че вић, Пла ни ра на ели та: О сту ден ти ма 
из Ср би је на европ ским уни вер зи те ти ма у 19. ве ку, Бе о град 
2003, 44. — О то ме и у: Ми лош Не ма њић, нав. де ло, 307–332.

11 Рад ми ла Ра дић, нав. де ло, 118.
12 Исто, 119.
13 О шко ло ва њу Га ври ла До жи ћа на Пра во слав ном бо го

слов ском фа кул те ту у Ати ни ви де ти у: Рад ми ла Ра дић, Жи
вот у вре ме ни ма: Га ври ло До жић (1881–1950), Бе о град 2006, 
50–55.; — О шко ло ва њу Ср ба из Бо сне и Хер це го ви не ви де
ти у: Мир ја на Са вић, нав. де ло, 263–264.
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Ис ку ства ко ја су сти за ла из ра зних ви со
ких као и струч них шко ла тре ба ло је ујед на чи
ти и при ла го ди ти по тре ба ма Срп ске пра во слав
не цр кве ра ди обра зо ва ња те о ло га и ве ро у чи те
ља.17 Ти ме је до дат но са зре ва ла иде ја о осни ва
њу јед не или ви ше ви со ких шко ла Срп ске пра
во слав не цр кве.

17 Сте ван М. Ди ми три је вић, нав. де ло, 72–73.

да кле, са ко ле га ма из оста лих стру ка, уте ме љи ли 
ви со ко школ ство срп ског на ро да.

Кар ло вач ку бо го сло ви ју, а рек тор Ли це ја је био 1848/49. Алим
пи је Ва си ље вић је 1857. за вр шио Ду хов ну ака де ми ју у Ки је ву. 
Рек тор Ве ли ке шко ле је био 1875/76. Пан те ли ја — Пан та Срећ
ко вић је за вр шио Ду хов ну ака де ми ју у Ки је ву и Исто риј ско
фи ло ло шки фа кул тет Ки јев ског уни вер зи те та. Рек тор Ве ли ке 
шко ле је био 1884/85. и 1890. Че до миљ Ми тро вић је за вр шио 
Ду хов ну ака де ми ју у Мо скви и Прав ни фа кул тет у Бе чу и Ти
бин ге ну, где је и док то ри рао. Рек тор Уни вер зи те та био је 1927/28, 
1928/29, 1929/30. Сви по да ци пре ма би о гра фи ја ма рек то ра у: Бра
ни сла ва Јор да но вић, Рек то ри Ли це ја, Ве ли ке шко ле и Уни вер
зи те та у Бе о гра ду 1838–2005, Бе о град 2005, 14, 16, 24, 40, 46, 88.



Дуг пут до Православног богословског факултета  
у Београду 1899–1920.

Пи та ње пра во слав не те о ло ги је у ви со ком школ
ству Ср би је отво ре но је сре ди ном 19. ве ка. Иако 
је о овој те ми рас пра вља но то ком на ред них пе
де се так го ди на, иако су по зи тив но ми шље ње о 
отва ра њу ви со ке те о ло шке шко ле на бе о град
ском Ли це ју и Ве ли кој шко ли да ва ли пред став
ни ци вла сти, на уч ни ци и струч ња ци, бо го слов
ске сту ди је ни су отва ра не чак и ка да се чи ни ло 
да се на ла зе на до хват ру ке.1

По ли тич ке бор бе, ра то ви, кат кад ве о ма ло
ши од но си др жав ног и цр кве ног вр ха, про ме на 
срп ских ди на сти ја и дру ге пре че др жав не бри
ге не сум њи во су ути ца ли на ду го про лон ги ра ње 
осни ва ња ви со ке те о ло шке шко ле у Бе о гра ду. Де
ли мич но је на ка шње ње бо го слов ског фа кул те та 
ути цао и од нос Пра во слав не цр кве у Кра ље ви ни 
Ср би ји (Срп ска цр ква) пре ма овом пи та њу. Врх 
Срп ске цр кве је на раз ме ђу два ве ка из ра жа вао 
ди ле му пре ма ста ту су ви со ког те о ло шког обра
зо ва ња: да ли ће оно би ти ор га ни зо ва но као бо
го слов ски фа кул тет у окви ру Ве ли ке шко ле или 
Уни вер зи те та, те да ли ће би ти ду хов на ака де ми ја 
са или без ин сти ту ци о нал них ве за са дру гим бе о
град ским фа кул те ти ма. За ко ном о Уни вер зи те ту 
из 1905. го ди не по стиг ну то је на из глед ком про
ми сно ре ше ње ко јим су при ста ли це ду хов не ака
де ми је ипак од не ле при вре ме ну по бе ду над бо го
слов ским фа кул те том, али са свим пи ро ву јер ду

1 О ра зним про јек ти ма и пред ло зи ма из 19. ве ка за осни
ва ње бо го слов ског фа кул те та ви де ти у: Љу бо драг По по вић, 

„Бо го слов ски фа кул тет — од иде је до ре а ли за ци је“, Срп ска 
те о ло ги ја у два де се том ве ку, I, Бе о град 2007.

хов на ака де ми ја ни је уста но вље на иако је то по
ме ну тим за ко ном би ло пред ви ђе но.

По гле дај мо пр во ка ко су из гле да ле рас пра
ве о ви со ким бо го слов ским сту ди ја ма у Ср би
ји кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, ка кво су ре ше
ње пред ла га ли про фе со ри Ве ли ке шко ле и ка кав 
је био од нос јав но сти пре ма овом ва жном про
свет ном пи та њу.

Пре по зна ва ње про бле ма и тра же ње ре ше ња 
за ви со ко те о ло шко обра зо ва ње у Ср би ји  

на пре ло му 19. и 20. ве ка

Аустро фил ска по ли ти ка кне за, а по том кра ља 
Ми ла на Обре но ви ћа до ве ла је 1881. до свр га ва
ња ми тро по ли та Ми ха и ла Јо ва но ви ћа, по гла ва
ра Срп ске цр кве, и до по де ле цр кве не је рар хи
је. На кон аб ди ка ци је Ми ла на Обре но ви ћа ми
тро по лит Ми ха и ло се 1889. вра тио из Ру си је и 
за у зео је сво је ме сто на че лу Срп ске цр кве. Ус
по ста вље на је ка нон ска је рар хи ја. Ме ђу тим, све 
до смр ти ми тро по ли та Ми ха и ла 1898. ни је до
шло до по ми ре ња две гру пе епи ско па ко је су то
ком осам де се тих го ди на би ле у су ко бу. До из
ми ре ња је ра хи је до шло је сре ди ном фе бру а
ра 1898. по што је за но вог ми тро по ли та Ср би
је иза бран Ино кен ти је Па вло вић. По ред уну
тра шњих су ко ба Срп ску цр кву и дру штво су на 
пре ло му ве ко ва до дат но сла би ле стал не сме не 
срп ских вла да.2 

2 Ђо ко Сли јеп че вић, нав. де ло, 388–397, 411–415, 419–423. — 
Ми тро по лит Ми ха и ло се на ла зио на че лу Срп ске пра во слав 
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У ово вре ме је до шло и до објек тив ног са гле
да ва ња кри зе бо го слов ског школ ства у Ср би ји. 
Срп ски све ште ни ци мо дер ни јих по гле да су по
чет ком по след ње де це ни је 19. ве ка би ли са свим 
уве ре ни да се гра ђан ство ода љи ло од цр кве јер је 
по ста ло обра зо ва ни је од град ског све штен ства. 
Ре ше ње за овај про блем ви де ли су у озбиљ ној ре
ор га ни за ци ји цр кве ног школ ства и на пу шта њу 
за ста ре лог уре ђе ња Бе о град ске бо го сло ви је ко ја 
је ну ди ла оскуд но обра зо ва ње. Пред ла га ли су да 
се по ред сред њег уста но ви и ви ше или ви со ко те
о ло шко обра зо ва ње.3 Из бе га ва ње ова кве ре ор га
ни за ци је сма тра но је ште том за „на пре дак срп
ске цр кве и др жа ве“ ко ја ће оне мо гу ћи ти да срп
ски гра ђа ни у цр ква ма слу ша ју до бре бе сед ни ке 

„с ви шим обра зо ва њем и ве ћом на уч но шћу и да
ром“, ка кве у не ким цр ква ма слу ша ју „нај ин те
ли гент ни ји и нај о бра зо ва ни ји гра ђа ни, нпр. Па
ри за и Лон до на“.4 

Про блем је, да кле, уочен и вре ме на за оду го
вла че ње би ло је све ма ње. У Срп ској цр кви су би
ли си гур ни да им обра зо ва ње у ста рој Бе о град
ској бо го сло ви ји не да је ва ља не кан ди да те за 
сту ди је те о ло ги је и због то га је из вр ше на ре фор
ма сред њо школ ског обра зо ва ња. Цр ква је уки ну
ла ста ру Бо го сло ви ју и осно ва ла но ву. Упис уче

чао сту ди је на Ду хов ној ака де ми ји у Ки је ву. У: Рад ми ла Ра
дић, „Об ра зо ва ње све штен ства...“, 113.

3 Дим. К. Ми хај ло вић, „На пра гу пре у ре ђе ња на ше Бо го сло
ви је“, Ве сник Срп ске Цр кве, фе бру ар 1892, 162–180.; Р., „Про
је кат за ко на о Бо го сло ви ји“, Ве сник Срп ске Цр кве, јун 1892,  
576–585.; Н. Р., „Бо го сло ви ја и Учи тељ ска шко ла“, Ве сник Срп
ске Цр кве, јул 1892, 654–669. — Ви ше о по ле ми ци у: Алек
сан дар Ра ко вић, „Ака дем ска и по ли тич ка рас пра ва о Бо го
слов ском фа кул те ту то ком 1919. го ди не (са освр том на ра ни је 
пи са ње Ве сни ка Срп ске цр кве)“, Срп ска те о ло ги ја у два де се
том ве ку, I, Бе о град 2007, 110–114. — Овај рад је пре зен то ван 
26. ок то бра 2006. на на уч ном ску пу Срп ска те о ло ги ја у два
де се том ве ку ко ји је одр жан на Пра во слав ном бо го слов ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду и об ја вљен је у исто и ме ном збор ни ку 
у фе бру а ру 2007.

не цр кве у Ср би ји од 1859. до 1881. и од 1889. до 1898. го ди не. 
Ми лан Обре но вић га је зба цио са цр кве не вла сти 1881. због 
Ми ха и ло ве окре ну то сти ка Ру си ји. На ми тро по лит ски трон 
Ми ха и ло се вра тио 1889. го ди не. Ми тро по лит Ино кен ти је је 
во дио Срп ску пра во слав ну цр кву у Ср би ји од 1898. до 1905.; 

— Ми ха и ло (Ми ло је) Јо ва но вић (Со ко ба ња, 1826 — Бе о град, 
1898), за вр шио Бе о град ску бо го сло ви ју и Ду хов ну ака де ми
ју у Ки је ву. За епи ско па ша бач ког иза бран је 1854, за ми тро
по ли та бе о град ског 1859. Био је по све ћен раз ви ја њу цр кве
не про све те. Пре ма: Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, Бе о град 
2008, 676. — Ино кен ти је (Јо ван) Па вло вић (Ша бац, 1840 — 
Бе о град, 1905), за вр шио Се ми на ри ју и Ду хов ну ака де ми ју у 
Ки је ву. за епи ско па ни шког иза бран 1894, за ми тро по ли та бе
о град ског 1898. Пре ма: Ђо ко Сли јеп че вић, нав. де ло, 388–397, 
411–415, 422–423.; — За раз ли ку од Ђо ка Сли јеп че ви ћа, Рад
ми ла Ра дић на во ди да ми тро по лит Ино кен ти је ни је окон

 Митрополит београдски Михаило Јовановић                              
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У Про свет ном гла сни ку из ју на 1899. за бе ле
же ни су пре го во ри Ко ми си је за из ра ду про јек
та за ко на о пре тва ра њу Ве ли ке шко ле у уни вер
зи тет и пред став ни ка Срп ске цр кве, ко ји су одр
жа ва ни кра јем мар та и по чет ком апри ла 1899. 
Цр кве на де ле га ци ја ко ју су чи ни ли рек тор Бе о
град ске бо го сло ви је ар хи ман дрит Ки ри ло и на
став ни ци ове шко ле Сте ван Ве се ли но вић, Пе тар 
Про тић, Сте ван Ди ми три је вић и др Че до миљ 
Ми тро вић до шла је не у са гла ше ног ми шље ња. 
Ар хи ман дрит Ки ри ло и Сте ван Ве се ли но вић би
ли су на по чет ку раз го во ра за осни ва ње ду хов не 
ака де ми је. Ки ри ло је доц ни је при стао на осни ва
ње бо го слов ског фа кул те та ко ји би фор мом ви
ше био на лик ду хов ној ака де ми ји не го уни вер
зи тет ском фа кул те ту. Ве се ли но вић је нео збиљ
но пред ло жио да се Фи ло зоф ски фа кул тет ста

ни ка у но ву де ве то го ди шњу Бо го сло ви ју Све тог 
Са ве у Бе о гра ду, ко ја је тре ба ло да уна пре ди цр
кве но школ ство, по чео је 1900. го ди не.5 Ми тро
по лит Ми ха и ло је ову шко лу осми слио пре ма ру
ском при ме ру.6 О озбиљ ној ор га ни за ци ји те о ло
шких сту ди ја тек са да је мо гло би ти ре чи.

Ми тро по ли ти Ми ха и ло и Ино кен ти је су 
сма тра ли да је осни ва ње ду хов не ака де ми је бо
ље ре ше ње од бо го слов ског фа кул те та.7 Обо ји
ца епи ско па су сту ди ра ла на Ду хов ној ака де ми ји 
у Ки је ву8 и ова чи ње ни ца је знат но до при не ла да 
окол но сти око ре ша ва ња ста ту са ви со ког те о ло
шког обра зо ва ња и у Ср би ји кре ну ка фа во ри зо
ва њу кон цеп та ду хов не ака де ми је. Ми тро по лит 
Ми ха и ло је, ина че, имао на ме ру да нај бо ље мо де
ле ру ског бо го слов ског школ ства пре не се у Ср
би ју. Вр ло ути цај ни ар хи ман дрит Ни ћи фор Ду
чић је, пак, сма трао да у Ср би ји због не до стат ка 
аде кват ног на став ног ка дра не ма усло ва за ства
ра ње ду хов не ака де ми је и да свр ше не бо го сло
ве тре ба сла ти у Ру си ју.9 Не ма сум ње, да кле, да је 
цр кве ни врх кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка био 
склон кон цеп ту ду хов не ака де ми је.

4 Н. Р., „Бо го сло ви ја и Учи тељ ска шко ла“, Ве сник Срп ске 
Цр кве, јул 1892, 654–669. — Чла нак је пот пи сан ини ци ја ли
ма Н. Р. — По ред ових раз ло га, ми сли ло се и да би осни ва
ње ви ше Бо го сло ви је мо гло у бу дућ но сти да осу је ти раз вој 
вер ских сек ти.

5 У., „Бо го сло ви ја Св. Са ве“, Ве сник Срп ске Цр кве, де цем бар 
1900. 1413–1415. — Чла нак је пот пи сан ини ци ја лом У. Прет
ход на „Бо го сло ви ја је оста ла са сво јим ста рим устрој ством 
све до вре ме на (1904 г.) ка да је кра љев ским ука зом за тво ре
на“. Ви де ти у: С. М. Ве се ли но вић, „Ви ша бо го слов ска спре
ма“, Ве сник Срп ске Цр кве, фе бру ар 1907, 81–83.

6 Ђо ко Сли јеп че вић, нав. де ло, 363.
7 „Те о ло шки фа кул тет“, По ли ти ка, 29. март 1907. 
8 Ђо ко Сли јеп че вић, нав. де ло, 355–357, 423.
9 Исто, 363–364.; — Ни ћи фор Ду чић, (Луг, Хер це го ви на, 1832 

— Бе о град, 1900), ар хи ман дрит од 1863. У Цр ној Го ри отво рио 
де сет основ них шко ла и 1864. Це тињ ску бо го сло ви ју. По ред 
оста лих ви со ких по ло жа ја ко је је за у зи мао у Ср би ји, био је на
род ни по сла ник од 1877. до 1880. и од 1893. члан Срп ске кра љев
ске ака де ми је. Пре ма: Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, 323–324.

Просветни гласник, јун 1899. 

 Велика школа у Београду (c. 1890 –1900) 
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ње ре ли ги о зно сти код нас до ла зи по гла ви то од 
не до вољ не бо го слов ске спре ме на ших све ште
ни ка“ пре су ди ло је да Ко ми си ја 6. апри ла 1899. 
до не се на чел ну од лу ку о осни ва њу бо го слов ског 
фа кул те та.10 Пре ма Про свет ном гла сни ку ви ди
мо да пред став ни ци Срп ске цр кве на са стан ци
ма са Ко ми си јом ни су на сту пи ли је дин стве но. У 
цр кве ној де ле га ци ји је би ло не сла га ња око ка
рак те ра ви со ке те о ло шке шко ле, а не сла га ња са 
Ко ми си јом око дру гих пи та ња би ла су још на гла
ше ни ја. Вр ло је зна чај на и чи ње ни ца да је Ко ми

10 Про свет ни гла сник: Слу жбе ни лист Ми ни стар ства про
све те и цр кве них по сло ва Кра ље ви не Ср би је, јун 1899, 341–342. 

— Са стан ци Ко ми си је и Срп ске пра во слав не цр кве одр жа
ни су 23. мар та, 30. мар та и 6. апри ла 1899.; — Сто јан Бо шко
вић (Сви лај нац, 1833 — Бе о град, 1908), за вр шио Ли цеј у Бе о
гра ду. Био је ми ни стар про све те Кне же ви не Ср би је. Рек тор 
Ве ли ке шко ле 1877/78. Био је по сла ник Кра ље ви не Ср би је у 
Бу ку ре шту, Ати ни, Па ри зу и Бри се лу. Пре ма: Бра ни сла ва 
Јор да но вић, нав. де ло, 42.

ви под упра ву Срп ске цр кве и на ње му из у ча ва
ју те о ло шки пред ме ти. Пе тар Про тић и Сте ван 
Ди ми три је вић су би ли за осни ва ње бо го слов
ског фа кул те та, а овај дру ги је ми слио да фа кул
тет тре ба да бу де под цр кве ном упра вом. Не ма 
по да та ка о че му је го во рио Че до миљ Ми тро вић 
(он је, ви де ће мо доц ни је у тек сту, имао јед ну од 
нај ва жни јих уло га у осни ва њу Пра во слав ног бо
го слов ског фа кул те та на Бе о град ском уни вер
зи те ту 1919. го ди не). Чи ни се да су Ко ми си ја и 
цр кве на де ле га ци ја мо гле да уса гла се ста во ве о 
спо ра зум ном име но ва њу про фе со ра бо го слов
ског фа кул те та од стра не Ми ни стар ства про све
те и Срп ске цр кве, али ни су мо гли да се до го во ре 
да бо го слов ски фа кул тет упи су ју и ма ту ри ра ни 
гим на зи сти. Иако је у Ко ми си ји уоче но „не сла
га ње“ са цр кве ном де ле га ци јом, ми шље ње пред
сед ни ка Ко ми си је Сто ја на Бо шко ви ћа „да опа да
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бе јер је пре ма ми шље њу Ака дем ског са ве та Ве
ли ке шко ле бо го слов ски фа кул тет тре ба ло „по
ступ но отва ра ти“.13

Кра јем 1902. про фе со ри Ве ли ке шко ле су 
се ус про ти ви ли Пред ло гу за ко на о Уни вер зи те
ту ко ји је из ра дио Ака дем ски са вет јер „ме ди
цин ски фа кул тет ни ка ко и не по ми ње, а отва ра
ње бо го слов ског фа кул те та од ла же на не из ве сна 
вре ме на“. Сма тра ли су да уни вер зи тет не мо же 
би ти пот пун са мо са Фи ло зоф ским, Прав ним и 
Тех нич ким фа кул те том. Про фе со ри су у пред
став ци На род ној скуп шти ни и Ми ни стар ском 
са ве ту на пи са ли да је бо го слов ски фа кул тет по
тре бан Срп ској цр кви јер „све ште ни ци срп ског 
на ро да не ма ју за во да за сво је нај ви ше струч
но обра зо ва ње у сво јој сре ди ни, не го га мо ра ју 
тра жи ти по ту ђи ни, а то је ве о ма штет но, баш 
и он да, ако то чи не у чи сто пра во слав ним те о
ло шким фа кул те ти ма дру гог ког пле ме на, нпр. у 
ру ским, грч ким и ру мун ским“. „Још го ре је ако 
су на ши бо го сло ви при мо ра ни, да уче у те о ло
шким фа кул те ти ма дру ге ко је ве ре. Та ких при
ме ра, на жа лост, има до ста, на ро чи то у по след ње 
вре ме“. „Те о ло шки фа кул тет по тре бан нам је и с 
об зи ром на на ше до ма ће при ли ке. Већ је крај ње 
вре ме, да на ше све штен ство по диг не мо на ви ши 
сте пен струч ног, на уч ног, па и оп штег обра зо ва
ња, ка ко би у на ро ду што бо ље вр ши ло сво ју уз
ви ше ну за да ћу“.14

ска гра ђа из фон до ва Ар хи ва Ср би је, V, Бе о град 2005, 343–
344.; — Бог дан А. Га ври ло вић (Но ви Сад, 1864 — Бе о град, 
1947), сту ди је ма те ма ти ке за вр шио у Бу дим пе шти где је и 
док то ри рао 1887. Пре да вао ма те ма ти ку на Фи ло зоф ском и 
Тех нич ком фа кул те ту Ве ли ке шко ле у Бе о гра ду. Рек тор Бе
о град ског уни вер зи те та од 1910. до 1913. и од 1922. до 1924. 
Био је пред сед ник Срп ске кра љев ске ака де ми је и до пи сни 
члан Ју го сла вен ске ака де ми је знан то сти и умјет но сти. Пре
ма: Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, 218.; као и Бра ни сла ва 
Јор да но вић, нав. де ло, 80.

13 Исто, 346–347.
14 Исто, 348–349.

си ја сво ју од лу ку до не ла због „опа да ња ре ли ги о
зно сти“ у на ро ду. 

Ве сник Срп ске цр кве је у апри лу 1899. об ја
вио ка ко раз го во ри о осни ва њу бо го слов ског 
фа кул те та ни су те кли глат ко: „Ко ми си ја за про
у ча ва ње пи та ња о по ди за њу на ше Ве ли ке Шко ле 
на уни вер зи тет“ је „са иза сла ни ци ма ви со ко пре
о све ће но га го спо ди на Ми тро по ли та во ди ла реч 
о то ме: под ка квим усло ви ма или по год ба ма, да 
се отво ри Те о ло шки фа кул тет. У по чет ку је ово 
пи та ње иза шло на из ве сне те го бе, ко је су на дру
гој сед ни ци от кло ње не. И та ко је са да у из гле ду, 
да ће се отво ри ти Те о ло шки фа кул тет на уни вер
зи те ту Кра ља Алек сан дра I. под оним усло ви ма, 
ко је пред ла же цр ква“.11 У члан ку Ве сни ка Срп ске 
цр кве не ма ре чи о не сла га њи ма у цр кве ној де
ле га ци ји ко ја уоча ва мо у Про свет ном гла сни ку. 
Кроз пи са ње Ве сни ка Срп ске цр кве и Про свет ног 
гла сни ка већ та да мо же мо да на слу ти мо ду ал но 
ре ше ње (ко је је озва ни че но у За ко ну о Уни вер
зи те ту из 1905. го ди не) о бо го слов ском фа кул те
ту као ду хов ној ака де ми ји. Но, раз го во ри и рас
пра ве да ле ко да су би ли окон ча ни.

Про фе сор Тех нич ког фа кул те та Ве ли ке 
шко ле др Бог дан Га ври ло вић је на сед ни ци Ко
ми си је за из ра ду пред ло га о осни ва њу Уни вер
зи те та одр жа ној 27. ок то бра 1902. ре као ка ко 

„сум ња да би се од мах мо гао отво ри ти и Те о ло
шки фа кул тет. За ње га не би би ло у пр ви мах ни 
про фе со ра ни ђа ка. Ко ри сни је је сто га уста но
ви ти прет ход но јед ну Ака де ми ју ко ја би се по
сте пе но пре тво ри ла у фа кул тет“. Ко ми си ја је на 
ис тој сед ни ци јед но гла сно усво ји ла пред лог да 
у са став бу ду ћег уни вер зи те та уђе и бо го слов
ски фа кул тет, с тим што ста тус ни је пре ју ди ци
ран.12 За пре ци зи ра њем та да и ни је би ло по тре

11 „Цр кве ни гла сник — Те о ло шки фа кул тет“, Ве сник Срп
ске Цр кве, април 1899, 349–350.

12 Фи ло зоф ски фа кул тет Ве ли ке шко ле 1895–1905: Ар хив

Београд (1905) 
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осни ва ње бо го слов ског фа кул те та, ушло је по но
во у про це ду ру 1904. го ди не.

Бо го слов ски фа кул тет као ду хов на ака де ми ја  
у За ко ну о Уни вер зи те ту из 1905.

На сеп тем бар ским из бо ри ма за На род ну скуп
шти ну 1903. по бе ду су оства ри ла два ра ди кал
ска кри ла до бив ши укуп но 90% гла со ва. На род
на ра ди кал на стран ка је осво ји ла 75, Са мо стал
на ра ди кал на стран ка 66, Ли бе рал на стран ка је 
осво ји ла 17 по сла ни ка, а На пред на стран ка и Со
ци јал де мо крат ска стран ка по јед ног.15 Две ра
ди кал ске стру је чи ни ле су ко а ли ци о ну власт 
у два вла ди на ман да та до но вем бра 1904. го ди

15 Бо ро Мај да нац, На род на скуп шти на Ср би је, Бе о град 
2001, 79–80.

При ме ћу је мо оно вре ме но уве ре ње да не
ма ка дро ва ни за про фе со ре ни за сту ден те бо
го слов ског фа кул те та. Да би у де се то го ди шњој 
пер спек ти ви обез бе ди ла сту ден те, Срп ска цр ква 
је ре фор ми са ла сво је сред њо школ ско обра зо ва
ње. Ви ди мо да је део ака дем ске ели те ува жа вао 
ову ре ал ност, али и да је део сма трао ка ко на ци
о нал ни и по ли тич ки раз ло зи тре ба да пре ваг ну 
ка осни ва њу бо го слов ског фа кул те та. Сви ови 
ар гу мен ти, укљу чу ју ћи и ди ле му да ли бо го слов
ски фа кул тет тре ба да има ранг јед нак оста лим 
фа кул те ти ма или да бу де ду хов на ака де ми ја са 
по себ ним ста ту сом, оста ли су ак ту ел ни и ка сни
је. Пи та ње бо го слов ског фа кул те та ни је ре ше но 
ни кра јем 1902. ни 1903. го ди не. Те шке по ли тич
ке при ли ке иза зва не сме ном ди на сти ја у Ср би
ји по ти сле су мно го шта у дру ги план. Пре ра ста
ње Ве ли ке шко ле у уни вер зи тет, а са мим тим и 
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110 је гла са ло за За кон о Уни вер зи те ту.21 На сна гу 
је сту пио 27. фе бру а ра 1905.22 У За ко ну о Уни вер
зи те ту је остао и пред ло же ни члан 4. у не из ме ње
ном об ли ку.23 То ком по сла нич ке рас пра ве пи та
ње осни ва ња бо го слов ског фа кул те та је углав ном 
уз гред но до ти ца но. Но, на ми шље ња тро ји ца ди
ску та на та се ипак мо ра обра ти ти па жња.

Ми ни стар про све те и цр кве них по сло ва 
Ан дра Ни ко лић је 7. фе бру а ра 1905. то ком го во
ра у На род ној скуп шти ни по во дом раз ма тра ња 
Пред ло га за ко на о Уни вер зи те ту ре као: „Од но
сно фа кул те та бо го слов ског ствар сто ји с јед не 
стра не лак ше, а с дру ге стра не те же. Што се ти че 
осни ва ња бо го слов ског фа кул те та, не ма те шко
ће у по гле ду нов ча них сре ста ва као у ме де цин
ском фа кул те ту и с те стра не мо гли би смо овај 
фа кул тет и ра ни је уста но ви ти. Он ипак ни је од
мах уста но вљен, и у по чет ку за ко на, где се го
во ри о фа кул те ти ма, ка же се: да ће се бо го слов
ски фа кул тет осно ва ти као ду хов на ака де ми
ја по на ро чи том за ко ну. Та од ред ба има свој на
ро чи ти раз лог ко ји ћу вам у крат ко об ја сни ти, и 
ко ји је у том што бо го слов ски фа кул тет не мо
же би ти у пре да ва њу пот пу но сло бо дан. Пи та
ње ве ре има јед ну фи но ћу, ко ја се не мо же пот
пу но да сло жи са сло бо дом у пре да ва њу. И ако 
је уче ње на ше пра во слав не ве ре сло бод но, мно
го сло бод ни је не го нпр. Ка то лич ко, ипак има 
осно ва но га раз ло га да се бо го слов ска пре да ва
ња мо ра ју та ко уре ди ти да ту и цр кве на упра ва 
за др жи свој ути цај. Због тих фи но ћа и та ко вих 
раз ло га ми смо се за др жа ли на то ме, да доц ни

21 Иван Бо жић, По ста нак и раз вој Уни вер зи те та у Бе о
гра ду, Бе о град 1988, 16.

22 „За кон о Уни вер зи те ту“, Срп ске но ви не: Слу жбе ни днев
ник Кра ље ви не Ср би је, 27. фе бру ар 1905.

23 Сте но граф ске бе ле шке о сед ни ца ма На род не скуп шти
не у ре дов ном са зи ву за 1904. го ди ну од 1. но вем бра 1904. до 
3. мар та 1905, II, LVI II ре дов ни са ста нак На род не скуп шти
не др жан 10. фе бру а ра 1905, Бе о град 1905, 1529.

не, а по том је но ву вла ду са Ни ко лом Па ши ћем 
на че лу офор ми ла На род на ра ди кал на стран 
 ка.16 У вре ме овог Ми ни стар ског са ве та и истог 
са ста ва На род не скуп шти не ко нач но је отво рен 
Бе о град ски уни вер зи тет.

Пред лог за ко на о Уни вер зи те ту је пре ула
ска у скуп штин ску про це ду ру одо брио Др жав
ни са вет, а по овла шће њу кра ља Пе тра Ка ра
ђор ђе ви ћа пред лог је 15. де цем бра 1904. пред
ста вљен На род ној скуп шти ни. За тим је о Пред
ло гу за ко на о Уни вер зи те ту по зи тив но ми шље
ње дао над ле жни Од бор ко ји је за свог из ве сти
о ца од ре дио јед ног од ли де ра Са мо стал не ра
ди кал не стран ке Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа. На
кон што је при хва ћен у За ко но дав ном од бо ру, 
Пред лог за ко на о Уни вер зи те ту је упу ћен на 
раз ма тра ње по сла нич ком клу бу вла да ју ће На
род не ра ди кал не стран ке. Тек по што је та мо 
одо брен сти гао је у фе бру а ру 1905. по сла ни ци
ма на пре тре са ње.17

Бо го слов ски фа кул тет је тре ба ло да бу де уста
но вљен чла ном 4. „као са мо стал на Ду хов на Ака
де ми ја, по на ро чи том за ко ну“.18 Рас пра ва о Пред
ло гу за ко на о Уни вер зи те ту је по че ла 7. фе бру а
ра 1905,19 а На род на скуп шти на га је усво ји ла 19. 
фе бру а ра 1905.20 Од 117 при сут них по сла ни ка чак 

16 Вла де Ср би је, Бе о град 2005, 205–209.
17 Дра го слав Јан ко вић, „Пре тва ра ње Ве ли ке шко ле у Уни

вер зи тет 1905. го ди не“, Уни вер зи тет у Бе о гра ду 1838–1988, Бе
о град 1988, 57.

18 Сте но граф ске бе ле шке о сед ни ца ма На род не скуп шти не 
у ре дов ном са зи ву за 1904. го ди ну од 1. но вем бра 1904. до 3. 
мар та 1905, I, XXVII ре дов ни са ста нак На род не скуп шти не 
др жан 15. де цем бра 1904, Бе о град 1905, 999–1004.

19 Сте но граф ске бе ле шке о сед ни ца ма На род не скуп шти
не у ре дов ном са зи ву за 1904. го ди ну од 1. но вем бра 1904. до 
3. мар та 1905, II, LV ре дов ни са ста нак На род не скуп шти не 
др жан 7. фе бру а ра 1905, Бе о град 1905, 1460.

20 Сте но граф ске бе ле шке о сед ни ца ма На род не скуп шти не 
у ре дов ном са зи ву за 1904. го ди ну од 1. но вем бра 1904. до 3. 
мар та 1905, II, LXVII ре дов ни са ста нак На род не скуп шти не 
др жан 19. фе бру а ра 1905, Бе о град 1905, 1729–1731.

Митрополит београдски Инокентије Павловић 
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То ком ва тре ног го во ра про тив ми тро по ли та 
Ино кен ти ја по сла ник Алек са Ра та рац је го во рио 
о про тек ци ји ко јом су не ки бо го слов ски кан ди да
ти од ла зи ли на шко ло ва ње у стра не ду хов не ака
де ми је. На ро чи то је у том сми слу по ме нуо шко ло
ва ње ми тро по ли та Ино кен ти ја у Ру си ји. Ра та рац 
је Ино кен ти ја сма трао не ква ли тет ним бо го сло
вом и епи ско пом. На кра ју свог обра ћа ња је ре као 
да се та кве гре шке у ода би ра њу кан ди да та за бо
го слов ске сту ди је не би мо гле де си ти на бе о град
ском уни вер зи те ту чи јем је осни ва њу дао сво ју 
по др шку.26 Овај го вор је мо гао би ти схва ћен и као 
ми шље ње про тив ду хов них ака де ми ја, иако му је 
глав ни циљ био да оцр ни ми тро по ли та Ино кен
ти ја ко га је Ра та рац, ина че, пре зи рао. Оп ту жио га 
је да је Срп ску цр кву на чи нио сла бом и „оне спо
со бље ном за сва ки озби љан за да так у дру штву“.27

Бе о град ски ле во ли бе рал ни днев ни лист По
ли ти ка се убр зо кри тич ки освр нуо на из ла га ње 
ми ни стра Ан дре Ни ко ли ћа ко ји је упи тан „ко јим 
се пу тем ре ши ла ствар у ко рист Ду хов не Ака де
ми је“ под ста ра тељ ством Све тог ар хи је реј ског 
са бо ра и да ли је у пи та њу би ла „за ку ли сна рад
ња“ јер, пре ма По ли ти ци, о овом пи та њу ни је би
ло кон сул та ци ја са углед ним срп ским те о ло зи ма. 
Ми ни стар је упо зо рен да ни је ува жио раз ли ку 
из ме ђу те о ло ги је као на у ке и ре ли ги је. На гла ше
но је да су за ло ше ста ње у цр кве ном обра зо ва њу 
упра во кри ви бив ши сту ден ти ду хов них ака де
ми ја ко ји, ина че, „не по ка зу ју Бог зна ка кав успех 
на по љу те о ло ги је“. За кљу че но је да се ове гре шке 
мо гу ис пра ви ти са мо осни ва њем бо го слов ског 
фа кул те та на уни вер зи те ту.28 И пре ма бе о град

26 Сте но граф ске бе ле шке о сед ни ца ма На род не скуп шти
не у ре дов ном са зи ву за 1904. го ди ну од 1. но вем бра 1904. до 
3. мар та 1905, II, LVII ре дов ни са ста нак На род не скуп шти не 
др жан 9. фе бру а ра 1905. Бе о град 1905, 1516.

27 Алек са Ра та рац, Ми тро по лит Ино кен ти је пред су дом 
јав но сти и Све то га са бо ра ар хи је реј ског, Бе о град 1904, 1–7.

28 „Те о ло шки фа кул тет или ду хов на ака де ми ја?“, По ли ти
ка, 11. фе бру ар 1905.

је бо го слов ски фа кул тет уре ди мо“.24 Ми ни стар 
је, да кле, пот пу но по др жао став де ла вр ха Срп
ске пра во слав не цр кве да јој је по треб на ду хов
на ака де ми ја, а не бо го слов ски фа кул тет рав но
пра ван оста лим фа кул те ти ма на уни вер зи те ту. 
Ово је, на рав но, био и став Ми ни стар ског са ве та.

Истим по во дом из ве сти лац о Пред ло гу за
ко на о Уни вер зи те ту Љубoмир Сто ја но вић је го
во рио: „Има још јед на осо би на ово га про јек та, а 
то је да се са да ња Ве ли ка Шко ла са про гла ша ва
њем Уни вер зи те та ра ши ри у пра ви Уни вер зи тет. 
И да нас има Уни вер зи те та на стра ни, ко ји не ма
ју све фа кул те те. Овим се по ста вља услов да се то 
про ши ри ти ме, што ће се на фи ло соф ском од се
ку уста но ви ти је дан по љо при вред ни од сек, апо
те кар ски курс, и мо же се уста но ви ти ка та стар
ски курс; а спре ма ће се и за отва ра ње бо го слов
ског фа кул те та, ко ји се са да не уста но вља ва не 
за то, што не ма мо чи ме, не го због то га, што не
ма мо уче ни ка за тај фа кул тет, по што са да ња бо
го сло ви ја ‘Св. Са ве’ не ма свр ше них уче ни ка, ко
ји би мо гли слу ша ти тај фа кул тет, (а по зна то вам 
је, да је ста ра бо го сло ви ја уки ну та)“.25

24 Сте но граф ске бе ле шке о сед ни ца ма На род не скуп шти не 
у ре дов ном са зи ву за 1904. го ди ну од 1. но вем бра 1904. до 3. 
мар та 1905, II, LV ре дов ни са ста нак На род не скуп шти не др
жан 7. фе бру а ра 1905. Бе о град 1905, 1462.; — Ан дра Ни ко лић 
(Бе о град, 1853 — Па риз, 1918), књи жев ни кри ти чар, осни вач 
и је дан од ли де ра На род не ра ди кал не стран ке. Ви ше пу та 
ми ни стар, био је и пред сед ник На род не скуп шти не. Пре ма: 
Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, 747.

25 Сте но граф ске бе ле шке о сед ни ца ма На род не скуп шти
не у ре дов ном са зи ву за 1904. го ди ну од 1. но вем бра 1904. до 
3. мар та 1905, II, LVI ре дов ни са ста нак На род не скуп шти
не др жан 8. фе бру а ра 1905. Бе о град 1905, 1474.; — Љу бо мир 
Сто ја но вић (Ужи це, 1860 — Праг, 1930), ди пло ми рао на Ве
ли кој шко ли у Бе о гра ду, где је и пре да вао. Је дан од осни ва
ча Са мо стал не ра ди кал не стран ке. Био је пред сед ник Вла
де Кра ље ви не Ср би је од 16. ма ја 1905. до 1. мар та 1906. Ви ше 
пу та је био ми ни стар про све те и цр кве них де ла и јед ном ми
ни стар уну тра шњих де ла Кра ље ви не Ср би је. Био је ре дов
ни члан Срп ске кра љев ске ака де ми је и њен се кре тар од 1913. 
до 1923. Пре ма: Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, 1100.; као и: 
Вла де Ср би је, 201–222.

Политика, 11. фебруар 1905. 
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про тив. По др жа но је пи са ње По ли ти ке и на гла
ше но да су одр жа на „два са стан ка про фе со ра и 
кан ди да та бо го сло вља, на ко ји ма је утвр ђе но да 
је те о ло шки фа кул тет за Ср би ју у све му ко ри сни
ји од Ду хов не Ака де ми је, и да за то тре ба на ста
ти код ме ро дав них чи ни ла ца, да се Ду хов на Ака
де ми ја ни у ком слу ча ју не уста но вља ва. Ме ђу тим, 
ка ко ће се уста но ва овог фа кул те та из вр ши ти на
ро чи тим за ко ном, ми се на да мо да ће г. Ми ни стар 
при из ра ди за ко на има ти у ви ду по гла ви то ове две 
ства ри: да је Ду хов на Ака де ми ја у оп ште ка то лич
ка уста но ва, са не пра вил ним за дат ком да огра ни
ча ва сло бо ду на ста ве, ви ше не го што то re gu la fi
del тра жи, — и да је она, као ин тер нат, с ве ли ким 
бро јем про фе со ра, оне мо гу ће на у Ср би ји већ за то, 
што вр ло ску по ста је“.30 

Ова ко из не шен став је сва ка ко вр ло ин те ре
сан тан. Ра ди се о ре ак ци ји срп ских те о ло га, чи
је је ми шље ње По ли ти ка при зи ва ла, али от куд 
он баш са да тек по што је За кон о уни вер зи те ту 
усво јен? Мо же мо да по ну ди мо нај при бли жни ји 
од го вор. Од ја ну а ра 1905. здра вље ми тро по ли та 
Ино кен ти ја се по гор ша ва ло и во де ћа по зи ци ја 
у Срп ској цр кви све ви ше је при па да ла епи ско
пу ша бач ком Ди ми три ју Па вло ви ћу, нај ста ри јем 
вла ди ци по по све ће њу, ко ји је на кон Ино кен ти
је ве смр ти у ма ју 1905. пре у зео ад ми ни стри ра ње 
бе о град ском ми тро по ли јом, а уско ро по стао и 
ми тро по лит.31 Вла ди ка Ди ми три је је имао на ме
ру да оја ча на уч ну те о ло ги ју и осну је бо го слов
ски фа кул тет.

На ци о нал не раз ло ге, по ме ну те у Прав ди, 
об ја снио је две и по де це ни је ка сни је (1930) про та 
Сте ван Ди ми три је вић, пр ви де кан Пра во слав ног 
бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду. Он је пи сао 

30 „За кон о уни вер си те ту“, Гла сник Пра во слав не цр кве у Кра
ље ви ни Ср би ји, фе бру ар 1905, 168–169.

31 „Бо ло ва ње и смрт ми тро по ли та Ино кен ти ја“, Гла сник Пра
во слав не цр кве у Кра ље ви ни Ср би ји, мај 1905, 439–451.

ском днев ном ли сту Прав да, ко ји је био бли зак 
та да сла бим на пред ња ци ма, осни ва ње уни вер зи
те та у Бе о гра ду би ло би по гре шно без бо го слов
ског фа кул те та јер „за је дан срп ски уни вер зи тет 
он је мно го ва жни ји од ме ди цин ског, већ и због 
на ших на ци о нал них за да та ка“.29

У исто вре ме ка да је ре а го ва ла По ли ти ка, 
усле дио је из не на ђу ју ћи чла нак у Гла сни ку Пра во
слав не цр кве у Кра ље ви ни Ср би ји, зва нич ном ор
га ну Све тог ар хи је реј ског са бо ра. У ње му ни је би
ло ни чег од на кло но сти ду хов ној ака де ми ји. На

29 Б. С. Ни ко ла је вић, „Пред Срп ским Уни вер зи те том“, Прав
да, 16. фе бру ар 1905.

Стеван Димитријевић
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је на сли чан на чин упо зо рио да су Бу га ри и Хр
ва ти (а ови дру ги „не жи ве пот пу но сло бод ним 
жи во том“) осно ва ли уни вер зи те те и да Бу га ри 
већ при ма ју сту ден те из кра је ва на ко је пре тен
зи је по ла жу и Ср би ја и Бу гар ска. То ме је још до
дао: „Зар Ср би ја, ко ја се жр тва ма сво јих си но ва 
осло бо ди ла роп ства, по сле 100 го ди на са мо стал
ног жи во та да до че ка да се око ње отво ре две та
кве ин сти ту ци је, а она да је не ма“.35

Ср би ја је 1905. го ди не до би ла Бе о град ски 
уни вер зи тет и ти ме се из јед на чи ла са Бу гар
ском (чи ја је Ве ли ка шко ла 1904. го ди не пре ра
сла у Со фиј ски уни вер зи тет) и „не сло бод ном“ 
Хр ват ском (ко ја је 1874. до би ла мо дер но За гре
бач ко све у чи ли ште). Тре ба ло је да се „пот пу
ност“ Бе о град ског уни вер зи те та на да ље оства ри 
осни ва њем бо го слов ског и ме ди цин ског фа кул
те та. Што се овог пр во по ме ну тог ти че, упра во 
је ри вал ство са Хр ва ти ма и њи хо вим За гре бач
ким све у чи ли штем до ве ло до ње го вог убр за ног 
осни ва ња у Кра љев ству Ср ба, Хр ва та и Сло ве на
ца 1919. го ди не. Но, до овог мо мен та иде ја ства
ра ња бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду про ла
зи ла је свој тр но вит пут.

Пре ва га при ста ли ца бо го слов ског фа кул те та  
у вр ху Срп ске цр кве  

и за стој на осни ва њу услед  
Бал кан ских ра то ва и Пр вог свет ског ра та

Об на вља ње раз го во ра о бо го слов ском фа кул те
ту мо ра ло је да са че ка но вог бе о град ског ми тро

не у ре дов ном са зи ву за 1904. го ди ну од 1. но вем бра 1904. до 
3. мар та 1905, II, LVII ре дов ни са ста нак На род не скуп шти не 
др жан 9. фе бру а ра 1905, Бе о град 1905, 1510–1511.

35 Сте но граф ске бе ле шке о сед ни ца ма На род не скуп шти
не у ре дов ном са зи ву за 1904. го ди ну од 1. но вем бра 1904. до 
3. мар та 1905, II, LVII ре дов ни са ста нак На род не скуп шти не 
др жан 9. фе бру а ра 1905, Бе о град 1905, 1514–1515.

да је 1905. „је дан од тих ва жних раз ло га“ био да 
се на „све у чи ли шту Пи је мон та он да раз је ди ње
ног на ро да на шег, у пре сто ни ци Ср би је“ омо гу
ћи „ви ше ду хов но обра зо ва ње или до би ја ње на
уч ног сте пе на и за свр ше не уче ни ке пра во слав
них бо го сло ви ја сви ју кра је ва на ших: Бо го сло
ви је у Срем ским Кар лов ци ма, Бе о гра ду, Це ти њу, 
При зре ну, За дру и Са ра је ву“. Он је још ре као да 
је у то вре ме иде ја о осни ва њу бо го слов ског фа
кул те та има ла по др шку срп ске јав но сти.32

Ипак, што се бо го слов ског фа кул те та као 
ду хов не ака де ми је ти че, члан 4. За ко на о Уни
вер зи те ту из 1905. остао је са мо „мр тво сло во на 
па пи ру“. У при лог то ме иде и чи ње ни ца да је Ве
сник Срп ске цр кве „отва ра ње Срп ског уни вер
зи те та“ про пра тио хва ло спев ним члан ком, али 
за ни мљи во је да у ње му ни бо го слов ски фа кул
тет ни ду хов на ака де ми ја ни су по ме ну ти.33 Но, 
иако је не до ста так сту де на та био јав ни ји раз лог, 
онај дру ги, исто та ко ва жан раз лог за окле ва ње с 
осни ва њем бо го слов ског фа кул те та био је не до
ста так про фе сор ског ка дра. У на ред ним го ди на
ма су с дру гих фа кул те та Бе о град ског уни вер зи
те та сти за ле та кве при мед бе.

Јед на чи ње ни ца ко ја је по ми ња на то ком 
скуп штин ске ди ску си је 1905. го ди не за вре ђу
је на ро чи ту па жњу. По сла ни ци На род не скуп
шти не Ср би је су ис ка зи ва ли бо ја зан од ја ча ња 
кул тур ног и на уч ног ути ца ја Со фи је и За гре ба и 
сма тра ли су да тре ба од го во ри ти хит ним осни
ва њем уни вер зи те та у Бе о гра ду. Алек са Жу јо вић 
је то ком де ба те ре као да бе о град ску Ве ли ку шко
лу што пре тре ба по ди ћи у сте пен уни вер зи те
та јер „на Бал ка ну би ће бу дућ ност оно га на ро
да, ко ји бу де кул тур но ја чи“.34 Све ти слав Си мић 

32 Сте ван М. Ди ми три је вић, нав. де ло, 73.
33 Здрав ко Па у но вић, „Отва ра ње уни вер зи те та Кра ље ви не 

Ср би је“, Ве сник Срп ске Цр кве, ок то бар 1905, 916–918.
34 Сте но граф ске бе ле шке о сед ни ца ма На род не скуп шти
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слав не цр кве. Ре че но је и да „фи нан сиј ске при
ли ке“ иду у при лог отва ра њу бо го слов ског фа
кул те та ко ји је сма тран ма њим тро шком од ду
хов не ака де ми је. Из не то је ми шље ње да „бо го
слов ски фа кул тет тре ба да бу де отво рен од мах, 
чим нај ста ри ји раз ред са да шње Бо го сло ви је 
иза ђе из шко ле“.38

Је дан од нај по зва ни јих љу ди за ре ле вант но 
ми шље ње у том тре нут ку био је и рек тор Бо го
сло ви је Све тог Са ве про та Сте ван Ве се ли но вић. 
Он и ње го ва шко ла су, ви де ли смо, има ли оба
ве зу да бу ду прет ход ни ца бо го слов ског фа кул
те та. Ве се ли но вић се у фе бру а ру 1907. кри тич ки 
освр нуо на ка шње ње у им пле мен та ци ји ви со ког 
те о ло шког обра зо ва ња: „Пи та ње о ви шој бо го
слов ској спре ми по кре ну то је код нас су ви ше ка
сно, ако не и са свим доц кан. Узро ке то ме за ка
шње њу мно ги су на ла зи ли и на ла зе у не ха ту цр
кве за сво ју ду жност, и др жа ве — за сво ју др жав
ну ве ру“. Ве се ли но вић је ре као да се че сто пре
ви ђа ју сви раз ло зи ко ји су до ве ли „да ста ње бо
го слов ске на у ке бу де ова кво ка кво је: не за вид но, 
али не и са свим очај но“. Он је сма трао ка ко је до 
1885. „бо го слов ска на ста ва“ би ла „у по во ју; о не
кој струч но сти и ви шем бо го слов ском обра зо
ва њу у зе мљи ни је се мо гло ни го во ри ти, и ако 
се стал но одр жа вао уоби ча је ни али не си сте ма
ти чан на чин ода ши ља ња по је ди на ца у ру ске ви
ше бо го слов ске шко ле“. То је би ло вре ме ка да ни
ко ни је „озбиљ но по ми шљао на уста но ву ка квог 
бо го слов ског фа кул те та или ака де ми је“. Ве се ли
но вић је ре као ка ко је, да би се бо го слов ска спре
ма по бољ ша ла, осно ва на Бо го сло ви ја Све тог Са
ве „да по слу жи за осно ву ви шем бо го слов ском 
обра зо ва њу“, а о раз ло зи ма за по ср та ње бо го
слов ског обра зо ва ња је за кљу чио: „За стој у раз
вит ку на ше бо го слов ске на у ке тра јао је ду го, и за 

38 „Бо го слов ски фа кул тет“, Гла сник Пра во слав не цр кве у 
Кра ље ви ни Ср би ји, 30. ја ну ар 1907, 17–18.

по ли та Ди ми три ја Па вло ви ћа ко ји је на цр кве ни 
трон Ср би је сту пио у ав гу сту 1905. го ди не. За раз
ли ку од дво ји це прет ход ни ка ми тро по лит Ди ми
три је је сту ди рао фи ло ло ги ју на бе о град ској Ве
ли кој шко ли, а за тим је сту ди рао и сло вен ску фи
ло ло ги ју и књи жев ност у Па ри зу.36 У ње го во вре
ме окол но сти су по че ле да иду, не без от по ра, у 
при лог осни ва њу бо го слов ског фа кул те та рав но
прав ног свим оста лим фа кул те ти ма у са ста ву Бе
о град ског уни вер зи те та. Сре ди ном 1906. Гла сник 
Пра во слав не цр кве у Кра ље ви ни Ср би ји (Гла сник) 
је об ја вио бе се ду проф. др Фран ца Шин дле ра о 
по ло жа ју и зна ча ју те о ло ги је и те о ло шког фа кул
те та на уни вер зи те ти ма За па да.37 Овај чла нак је 
био по др шка и осни ва њу бо го слов ског фа кул те
та на Бе о град ском уни вер зи те ту. Ста ра пи та ња 
по но во су отво ре на 1907. го ди не.

Кра јем ја ну а ра 1907. Гла сник је об ја вио чла
нак у ко јем је из ло же на ви зи ја бо го слов ског фа
кул те та на Бе о град ском уни вер зи те ту. За слу
ге за стра те ги ју обра зо ва ња бу ду ћих про фе со
ра овог фа кул те та на стра ним ви со ким шко ла ма 
при пи са на је ми тро по ли ту Ди ми три ју. По сто ја
ла је ди ле ма да ли у ино стран ство сла ти гим на
зи сте или бо го сло ве, а у Цр кви су још сма тра
ли да би про фе со ри бо го слов ског фа кул те та 
тре ба ло да бу ду све ште ни ци или ка лу ђе ри. Ови 
про фе со ри би би ли под „над зо ром и ста ра њем“ 
Све тог ар хи је реј ског са бо ра, а „уре ђе ње фа кул
те та“ и „про грам на у ка“ би ли би пред мет до го
во ра Ми ни стар ства про све те и Срп ске пра во

36 Ђо ко Сли јеп че вић, нав. де ло, 423–424.; — Ди ми три је Па
вло вић (По жа ре вац, 1846 — Бе о град, 1930), за вр шио Бе о град
ску бо го сло ви ју и фи ло ло шки од сек Ве ли ке шко ле у Бе о гра ду. 
За епи ско па ни шког иза бран 1884. у не ка нон ској је рар хи ји па 
је 1889. под нео остав ку, за епи ско па ша бач ког иза бран 1898, 
за ми тро по ли та бе о град ског 1905. Па три јарх срп ски по стао 
је 1920. Пре ма: Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, 286.

37 Франц Шин длер, „По ло жај и зна чај те о ло шког фа кул
те та“, Гла сник Пра во слав не цр кве у Кра ље ви ни Ср би ји, јун
јул 1906, 443–458.
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је Све тог Са ве, од лу ка о отва ра њу фа кул те та мо
ра ла је у нај бо љем слу ча ју да са че ка 1909. го ди
ну. Пре ма По ли ти ци, у Ми ни стар ству про све
те и цр кве них де ла су би ли вољ ни да 1909. го ди
не отво ре бо го слов ски фа кул тет. Срп ска пра во
слав на цр ква је на чел но при хва ти ла ми шље ње 
Фи ло зоф ског фа кул те та и Прав ног фа кул те та да 
пре да ва чи на бо го слов ском фа кул те ту мо ра ју би
ти док то ри на у ка, с тим што је на по ме ну то да у 
по чет ку то не ће би ти са свим мо гу ће.40

На пи са ње По ли ти ке об ру шио се бе о град
ски Днев ни лист ко ји је за сту пао ми шље ње са
мо ста ла ца. У овим но ви на ма је сре ди ном апри

то вре ме, до кле су Гим на зи је и Ли цеј ишли не
по сред но сво јим ци ље ви ма, бо го слов ска на у ка је 
слу жи ла као ору ђе срп ске на ци о нал не по ли ти ке. 
Она је не сум њи во мно го за о ста ла, не за то, што 
ни је има ла, или не би мо гла има ти фон да у се
би за на пре до ва ње; не го за то, што је дух вре ме
на од ње тра жио та кву слу жбу, ко ја ни је мо гла у 
пу ној ме ри за до во љи ти и по ли тич кона ци о нал
ни и на уч ни за да так“.39

У по ле ми ку се кра јем мар та 1907. укљу чи
ла и По ли ти ка. По вод је би ло ми шље ње Фи ло
зоф ског фа кул те та и Прав ног фа кул те та да ра
ди спре ма ња на став ног ка дра за бо го слов ски фа
кул тет у ино стран ство не тре ба сла ти кан ди да
те ко ји су за вр ши ли ста ру Бе о град ску бо го сло ви
ју јер „им не до ста је по треб но оп ште обра зо ва ње“. 
Оба фа кул те та су пред ло жи ла да се на ове сту ди
је у ино стран ство по ша љу ма ту ран ти гим на зи
ја „јер кад се уре ди те о ло шки фа кул тет, он се мо
ра под врг ну ти под основ не за ко не уни вер зи те
та, ме ђу тим пр ви услов за сту па ње на уни вер зи
тет је сте ма ту ра. Сем то га сва ки бу ду ћи на став
ник то га фа кул те та мо ра има ти на уч ни сте пен 
док то ра“. Су о чен са бол ном чи ње ни цом крај њег 
ни по да шта ва ња цр кве ног обра зо ва ња, ми тро по
лит Ди ми три је је обра зо вао те о ло шку ко ми си
ју ко ја је од ба ци ла ми шље ње два бе о град ска фа
кул те та. Ми тро по лит је овој ко ми си ји исто вре
ме но по ве рио да од лу чи „да ли је за на ше при ли
ке бо ље отво ри ти ду хов ну ака де ми ју или фа кул
тет“. На кра ју, „ма да су ми шље ња би ла по де ље на, 
ипак је ре ше но ве ћи ном да је пре ма са вре ме ним 
на уч ним по тре ба ма и на шим фи нан сиј ским при
ли ка ма мо гућ но при сту пи ти од мах са мо отва ра
њу фа кул те та“. По што је би ло „на чел но ре ше но“ 
да се на бо го слов ски фа кул тет као ре дов ни сту
ден ти мо гу упи си ва ти свр ше ни ђа ци Бо го сло ви

39 Сте ван М. Ве се ли но вић, „Ви ша бо го слов ска спре ма“, Ве
сник Срп ске Цр кве, фе бру ар 1907, 81–83.

Политика, 29. март 1907.
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на сво је па ро хи ја не“.41 На мол бу уред ни ка Гла
сни ка До бро са ва Ко ва че ви ћа, Днев ном ли сту је 
од го во рио др Че до мир Мар ја но вић. Он је на гла
сио да иза пи са ња Днев ног ли ста про тив бо го
слов ског фа кул те та сто је не ки про фе со ри Бе о
град ског уни вер зи те та и књи жев ни ци со ци ја
ли стич ке ори јен та ци је, ко ји су при сту пи ли Са
мо стал ној ра ди кал ној стран ци. О њи ма је ре као 
да „мр зе ре ли ги ју, Бо га, цр кву и све оно што са 
ве ром сто ји у ве зи. Мр зе за то што су се тим ду
хом за по ји ли још као со ци ја ли сти, ту су пак мр
жњу по цр пли на за па ду за вре ме сво га шко ло
ва ња, па за то мр зе и на шу цр кву и на шу цр кве
ну исто ри ју и на ше цр кве не прет ке и ве ли ка
не и т. д“. Мар ја но вић је до дао да шко ле „ули
ва ју сим па ти је“ ка „ате и зму, не ра ду, не мо ра лу“, 
да „жи ви мо у ис то ри ском тре нут ку где се вер
ске ства ри сма тра ју као не што ста ро и пре жи
ве ло“ и „ра зу мљив“ је „ан та го ни зам омла ди не 
пре ма све му вер ском и сим па ти је, од но сно ва
тре но оду ше вље ње за све но ви је иде је“. Мар ја
но вић је у тек сту обра зло жио због че га је те о ло
ги ја на уч на ди сци пли на и на гла сио да је бо го
слов ски фа кул тет у Ср би ји „по тре бан но игде и 
по тре бан но ика да“.42 Кроз Мар ја но ви ће во пи
са ње по но во уоча ва мо већ по зна ту чи ње ни цу 
да је срп ско дру штво на пре ло му 19. и 20. ве ка 
де лом пре ста ло да ис по ља ва ре ли ги о зност од
ла ском у цр кву јер је обра зо ва њем над ма ши ло 
све штен ство. Мар ја но вић је због то га за кљу чио 

41 „Је ли по тре бан те о ло шки фа кул тет“, Днев ни лист, 18. 
април 1907.

42 Че до мир Мар ја но вић, „Да ли је те о ло ги ја на у ка?“, Гла сник 
Пра во слав не цр кве у Кра ље ви ни Ср би ји, 30. јун 1907, 180–182.; 

— Че до мир Мар ја но вић (Ћу при ја, 1872 — Бе о град, 1944), за
вр шио Ду хов ну ака де ми ју у Ки је ву и Ста ро ка то лич ки фа
кул тет у Бер ну, где је 1904. док то ри рао. Ба вио се исто ри јом 
цр кве. У оку пи ра ној Ср би ји био је ми ни стар прав де у Не ди
ће вој вла ди. Стре љан је као са рад ник оку па то ра. Пре ма: Ен
ци кло пе ди ја срп ске исто ри о гра фи је, Бе о град 1997, 483–484.; 
као и: Урс фон Аркс, нав. де ло, 19–20, фу сно та 43.

ла 1907. об ја вље но да „ве ра ни је на у ка, па јој он
да и не ма ме ста на чи сто на уч ним за во ди ма“. 
До да то је да Бе о град ски уни вер зи тет не би смео 

„под сво јим кро вом тр пе ти те о ло шки фа кул
тет, те му тим да ва ти на уч ни ка рак тер, на ко ји 
он ап со лут но не ма пра ва“. Пре ма Днев ном ли
сту, је ди ни оквир за ви со ко те о ло шко обра зо
ва ње у Ср би ји мо гао би би ти на ђен у ви ду ду
хов не ака де ми је „где би тре ба ло учи ти за што је 
ве ра још по треб на, и да нам је ве ра не по треб на 
ако све ште ник сво јим по на ша њем рђа во ути че 

40 „Те о ло шки фа кул тет“, По ли ти ка, 29. март 1907.

Дневни лист, 18. април 1907.



59ДУг ПУт До Православног богословског факУлтета У београДУ 1899–1920.

вић је ре као да је осни ва ње те о ло шког фа кул
те та у ин те ре су Ср би је, Срп ства, Срп ске пра во
слав не цр кве, Бе о град ског уни вер зи те та, на у ке 
и про све те. На гла сио је да Цр ква осни ва њу бо
го слов ског фа кул те та „тре ба са мо да се ра ду је а 
ни ка ко да му сме та“. По ње му би ду хов на ака
де ми ја ства ра ла струч ња ке „са за о ста лим по гле
ди ма, јер не би би ли у ста њу, да се у за тво ре ној 
сре ди ни ака дем ској до бро упо зна ју са оним на у
ка ма, ко је уни вер зи тет пру жа сво јим сту ден ти
ма“. При знао је да му ни је ја сно за што се др жав
ни врх опре де лио за осни ва ње ду хов не ака де ми
је. Ка зи ми ро вић је на гла сио и да је до 1913. већ 

да је хит но по треб но отво ри ти бо го слов ски фа
кул тет као на уч ну ин сти ту ци ју.

То ком 1907. по но во је под ву че но да до отва
ра ња бо го слов ског фа кул те та не мо же до ћи пре 
1909. го ди не. Ни је би ло из ве сно ни осни ва ње фа
кул те та за са мо јед ну ге не ра ци ју свр ше них бо
го сло ва, па је би ло ре ал ни је да до но ше ње од лу
ке са че ка још не ку ге не ра ци ју ђа ка Бо го сло ви
је Све тог Са ве. Но, по што су Бал кан ски ра то ви 
1912–1913. по ста ли глав на бри га Ср би је, до ре ше
ња је мо гло до ћи тек на кон њих. Иста пи та ња из
но ва су по ста вље на.

Те о лог и док тор пра ва Ра до ван Ка зи ми ро вић 
је 1913. го ди не пи сао ка ко је отва ра ње те о ло шког 
фа кул те та на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду на и шло 

„на из ве сне по те шко ће, па је за тим и за не ма ре но“ 
јер се „као по сле ди ца тог ори јен тал скосрп ског 
окле ва ња ме ђу на шом ин те ли ген ци јом раз ви ло 
чак и ми шље ње о не по треб но сти бо го слов ског 
фа кул те та“. Кроз из но ше ње раз ло га за и про тив 
бо го слов ских фа кул те та Ка зи ми ро вић је при ка
зао да про тив ни ци ме ђу „ра ди кал ним све тов ња
ци ма“ сма тра ју ка ко „на уч но ис пи ти ва ње бо го
слов ских про бле ма“ тре ба по ве ри ти фи ло зоф
ским фа кул те ти ма у окви ру ре ли гиј скоисто риј
ског од се ка јер у на уч ним ра до ви ма те о ло га „ве је 
уски дух кон фе си о на ли зма“ чи ме се до во ди у пи
та ње „сло бо да на уч ног ис пи ти ва ња“. Он је на вео 
и да су „на ши цр кве ни кон зер ва тив ни пред став
ни ци“ „нај ва тре ни ји по бор ни ци ду хов них ака де
ми ја и про тив ни ци бо го слов ских фа кул те та“ јер 
сма тра ју да би бо го слов ске сту ди је на уни вер зи
те ту би ле из ло же не по све то вља ва њу.43 

По што је то ком да ље ела бо ра ци је оба ова 
ми шље ња од ба цио као нео сно ва на Ка зи ми ро

43 Ра до ван Ка зи ми ро вић, Бо го слов ски фа кул тет срп ског 
уни вер зи те та, Бе о град 1913, 1–7.; –Ра до ван Ка зи ми ро вић (Ја
бу ко вац, Не го тин ска Кра ји на, 1882 — Бе о град, 1950), за вр
шио је Ду хов ну ака де ми ју у Ки је ву, а док то ри рао је пра ва у 
Ти бин ге ну 1911. го ди не.

Радован Казимировић 
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ло шко обра зо ва ње чак и 1913. упр кос до ми нант
ном ми шље ња у вр ху Срп ске цр кве ка бо го слов
ском фа кул те ту. Он је по ме нуо још јед ну ал тер
на ти ву, не ма ње ва жну од пр ве две: мо гу ће отва
ра ње бо го слов ског или ре ли гиј скоисто риј ског 
од се ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту уме сто бо го
слов ског фа кул те та или ду хов не ака де ми је. Ни
је тре ба ло мно го да и ово пи та ње до ђе на днев ни 
ред др жав них ор га на.

Рек тор Сло бо дан Јо ва но вић је 1914. у Све
то сав ској бе се ди на Бе о град ском уни вер зи те
ту ка зао да уни вер зи тет не ће би ти пот пун док 
се не отво ре бо го слов ски и ме ди цин ски фа кул
тет и по љо при вред ни од сек. Ни је по ме нуо раз
ло ге због ко јих бо го слов ски фа кул тет до та да 
ни је отво рен ни ти ко јем би ти пу ви со ке шко ле 
при па дао. По што је до дао да се „кул тур ни за
да ци“ Бе о град ског уни вер зи те та не мо гу с успе

не ко ли ко ге не ра ци ја свр ше них ђа ка Бо го сло ви
је Све тог Са ве окон ча ло шко ло ва ње па је ти ме 
кључ ни раз лог за ка шње ње с бо го слов ским фа
кул те том от кло њен. Од ла га ње, од но сно из бе га
ва ње осни ва ња бо го слов ског фа кул те та сма трао 
је „не чу ве ним окле ва њем“ за ко је нај ве ћу од го
вор ност сно се „не е нер гич ни ми ни стри про све
те“ и „не у ви ђав ни цр кве ни пред став ни ци“.44 Ме
ђу тим, Ка зи ми ро вић као да је пре ви ђао не до ста
так на став ног ка дра за бо го слов ски фа кул тет.45 
Ако је са да и по сто јао сту дент ски по тен ци јал 
оног на став ног још увек ни је би ло на ви ди ку.

Пре ма Ка зми ро ви ћу, да кле, ду хов на ака де
ми ја је и да ље би ла др жав ни мо дел за ви со ко те о

44 Исто, 17, 23–30.
45 Ду шан Ка шић, „Бо го слов ски фа кул тет 1920–1980“, Бо го

слов ски фа кул тет Срп ске пра во слав не цр кве 1920–1980, Бе
о град 1980, 2.
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жа ву, ме ђу ко ји ма је би ло и про фе со ра ду хов них 
ака де ми ја, као и срп ски те о ло зи из Бо го сло ви
је у Срем ским Кар лов ци ма ко ји су има ли на уч
на зва ња, до при не ли су по пу ни ви со ко о бра зо ва
ног те о ло шког ка дра.48 Сплет исто риј ских и по
ли тич ких окол но сти, тра ге ди ја Ру си је и ује ди ње
ње срп ског на ро да у Кра љев ству Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца (Кра љев ство СХС), убр за ли су ко нач
ну од лу ку о осни ва њу Пра во слав ног бо го слов
ског фа кул те та у Бе о гра ду.49

48 Ду шан Ка шић, нав. де ло, 2–3.
49 У тек сту ће на зив ју го сло вен ске др жа ве би ти на во ђен као: 

хом оба вља ти без бо го слов ског и ме ди цин ског 
фа кул те та и по љо при вред ног од се ка, отва ра ње 
ових шко ла је по но во ак ту е ли зо ва но.46

Ве сник Срп ске Цр кве је из ве стио у апри лу 
1914. о но вом ко ра ку ка „уста но вље њу“ бо го слов
ског фа кул те та: „У про јек ту из ме на и до пу на за
ко на о Уни вер зи те ту, пред ви ђе но је уста но вље
ње и бо го слов ског фа кул те та. Би ће шест фа кул
те та: бо го слов ски, фи ло соф ски, прав нич ки, тех
нич ки, ме де цин ски и по љо при вред ни. Др жав ни 
Са вет пре гле дао је овај пред лог и дао ми шље ње: 
да би бо го слов ски и по љо при вред ни фа кул те ти 
тре ба ло да бу ду од се ци. Јед но или дру го, ми са мо 
оче ку је мо да се што пре до ђе до оства ре ња ово
га про јек та“.47 Да кле, Др жав ни са вет је сма трао да 
ви со ко бо го слов ско обра зо ва ње тре ба да бу де од
сек дру гог фа кул те та, са свим из ве сно Фи ло зоф
ског фа кул те та. Ме ђу тим, ре а ли за ци ју јед ног или 
дру гог ре ше ња пре ки нуо је Пр ви свет ски рат. 

Вла да Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца,  
Срп ска пра во слав на цр ква  
и Уни вер зи тет у Бе о гра ду  

на за јед нич ком по слу осни ва ња  
Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та

Окол но сти на кон свет ске ка та стро фе, да ле су 
до дат ну те жи ну раз ло зи ма за осни ва ње бо го
слов ског фа кул те та на Бе о град ском уни вер зи те
ту. Ру ски те о ло зи при сти гли у ју го сло вен ску др

46 Сло бо дан Јо ва но вић, „Уни вер зи тет ско пи та ње“ (1914), у: 
Са бра на де ла Сло бо да на Јо ва но ви ћа, XI, Бе о град 1991, 353. — 
Сло бо дан Јо ва но вић (Но ви Сад, 1869 — Лон дон, 1958). Сту
ди рао је пра во у Мин хе ну, Ци ри ху и Же не ви. Рек тор Бе о
град ског уни вер зи те та био је 1913/14. и 1920/21, а пред сед ник 
ју го сло вен ске вла де од ја ну а ра 1942. до ју на 1943. Пре ма: Бра
ни сла ва Јор да но вић, нав. де ло, 82.

47 „Ве сти из на ше Цр кве — Бо го слов ски фа кул тет“, Ве сник 
Срп ске Цр кве, април 1914, 336.; — У ар хив ској гра ђи Др жав
ног са ве та у Ар хи ву Ср би је не ма по да тка из 1914. ко ји би 
ово по ја снио.

 Љубомир Давидовић 
Слободан Јовановић 
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ту. У исто вре ме ста вља мо Вам до зна ња, да смо 
Ми за ства ра ње ово га Фа кул те та ра ди ли још пре 
ових ра то ва и са да се пот пу но сла же мо са Ва шом 
на ме ром…“.52 Ми тро по лит је за рад у Ко ми си ји 
име но вао рек то ра При зрен ске бо го сло ви је Сте
ва на Ди ми три је ви ћа и рек то ра Кар ло вач ке бо
го сло ви је др Ви кен ти ја Ву ји ћа. Ми тро по лит је 
истим по во дом од ре дио ни шког епи ско па До си
те ја за струч ног пред став ни ка Ар хи је реј ског ко
ле ги ју ма при Ко ми си ји.53

Ше сто чла на Ко ми си ја за осни ва ње Бо го
слов ског фа кул те та у са ста ву рек тор Бе о град
ског уни вер зи те та и пред сед ник ко ми си је Ђор
ђе Ста но је вић, епи скоп ни шки До си теј, др Бра
ни слав Пе тро ни је вић, др Че до миљ Ми тро вић, 
др Ве се лин Чај ка но вић и др Ви кен ти је Ву јић да
ла је 21. ма ја 1919. по зи тив но ми шље ње о Бо го
слов ском фа кул те ту уз из дво је но ми шље ње Бра
ни сла ва Пе тро ни је ви ћа. Ко ми си ја је кон ста то ва
ла да бо го слов ски фа кул тет мо же от по че ти са ра
дом у сеп тем бру 1919. ако се за то до би ју по треб
на фи нан сиј ска сред ства. Ко ми си ја је по ја сни ла 
због че га је бо го слов ски фа кул тет по ста вљен као 
др жав ни при о ри тет у про ле ће 1919. го ди не: „За
кон о Уни вер зи те ту пред ви део је при са мом по
ди за њу Ве ли ке Шко ле на сту пањ Уни вер зи те
та, да се на на шем Уни вер зи те ту за сну је и Бо го
слов ски фа кул тет. По тре ба, да се на шим вер ским 
слу жбе ни ци ма да ви ше Уни вер зи тет ско обра зо
ва ње, био је глав ни мо тив за осни ва ње то га фа
кул те та. Али ма ко ли ко би ли ва жни раз ло зи, ко
ји су у оно до ба, кад се ско ро јед но вер на Ср би

52 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 155 — Бе о град ски ми тро по лит ми ни стру про
све те. До пис за ве ден у цр кве ној ад ми ни стра ци ји под АЕ Бр. 
817 од 15/28. апри ла 1919.

53 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 155 — Бе о град ски ми тро по лит ми ни стру про
све те. До пис за ве ден у цр кве ној ад ми ни стра ци ји под АЕ Бр. 
918 од 18. апри ла/1. ма ја 1919.

Ми ни стар про свете 
Кра љев ства СХС Љу бо
мир Да ви до вић пи сао 
је сре ди ном апри ла 1919. 
рек то ру Бе о град ског уни
вер зи те та да осни ва њу 
Бо го слов ског фа кул те та, 

„чи је фор ми ра ње до са да 
из ра зних узро ка ни је из вр ше но, ва ља при сту
пи ти од мах, та ко да би рад у ње му мо гао у нај
кра ћем вре ме ну от по че ти“. Да ви до вић је за мо
лио рек то ра да ово пи та ње из не се пред Уни вер
зи тет ски са вет ко ји је по том тре ба ло да до не се 
за кљу чак о про ме ни чла на 4. За ко на о Уни вер зи
те ту.50 Истим по во дом Да ви до вић је пи сао и бе
о град ском ми тро по ли ту Ди ми три ју, ко ме је по
ру чио ка ко је „на сту пио мо ме нат да се при сту пи 
по треб ним и прет ход ним при пре ма ма за отва
ра ње Бо го слов ског фа кул те та на на шем Уни вер
зи те ту“. Ми ни стар је за мо лио ми тро по ли та да 
име ну је осо бе ко је ће за јед но са пред став ни ци ма 
Бе о град ског уни вер зи те та ра ди ти у Ко ми си ји за 
осни ва ње Бо го слов ског фа кул те та.51 

Ми тро по лит Ди ми три је је кра јем апри ла уз
вра тио пи смо ми ни стру у ко јем је по ред оста
лог ре као: „… Ми Вам овим пу тем из ја вљу је
мо На шу бла го дар ност на Ва шем ста ра њу о по
треб ним прет ход ним при пре ма ма за ства ра ње 
Бо го слов ског Фа кул те та на на шем Уни вер зи те

50 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 155, П. Бр. 6824, 12. април 1919. — Ми ни стар про
све те рек то ру Бе о град ског уни вер зи те та.; — Љу бо мир Да ви
до вић (Вла шко По ље, Ко смај, 1863 — Бе о град, 1940), за вр шио 
је при род нома те ма тич ки од сек Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Бе о гра ду. Ли дер Са мо стал не ра ди кал не стран ке и од 1919. ли
дер Де мо крат ске стран ке. Ви ше пу та је био пред сед ник Ми
ни стар ског са ве та, ми ни стар про све те и ми ни стар уну тра
шњих де ла. Пре ма: Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, 262. 

51 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 155, П. Бр. 7009, 15. април 1919. — Ми ни стар про
све те бе о град ском ми тро по ли ту.

Допис митрополита београдског Димитрија  
као подршка оснивању православног богословског     
факултета у Београду, 15/28. април 1919.
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Бо го слов ског фа кул те та бла го да ри и Го спо ди ну 
Ми ни стру Про све те и Уни вер зи тет ском Са ве ту, 
што су омо гу ћи ли сво јом ини ци ја ти вом и са деј
ством, да се то ва жно пи та ње при ве де кра ју“.54

Ван ред ни про фе сор фи ло зо фи је на Фи ло
зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду др Бра ни слав 
Пе тро ни је вић је 20. ма ја 1919. при ло жио одво
је но ми шље ње у ко јем је на вео да је За ко ном о 
Уни вер зи те ту из 1905. го ди не би ло пред ви ђе
но осни ва ње ду хов не ака де ми је на Бе о град ском 
уни вер зи те ту, али да је Уни вер зи тет ски са вет са
да пред ло жио из ме ну чла на 4. по ме ну тог за ко
на и ти ме пот пу но из јед на ча ва ње бо го слов ског 
фа кул те та са оста лим фа кул те ти ма Бе о град ског 
уни вер зи те та. Пе тро ни је вић је на вео ка ко би би
ло нај бо ље да бо го слов ски фа кул тет бу де ду хов
на ака де ми ја из ван Бе о град ског уни вер зи те та, 
али да ако то ни је мо гу ће, члан 4. За ко на о Уни
вер зи те ту оста не не про ме њен. Он је на гла сио да 
те о ло шке дог ме не по чи ва ју на на уч ном са зна
њу и да „те о ло шки фа кул тет не мо же пре ма то
ме има ти ни ка кве на став не ве зе са оста лим чи
сто све тов ним фа кул те ти ма“.55

Рек тор Ђор ђе Ста но је вић је 26. ма ја 1919. по
во дом ра да Ко ми си је за осни ва ње Бо го слов ског 
фа кул те та по слао ми ни стру про све те по се бан до
пис у ко јем је из ме ђу оста лог ре као: „Ру ко во де
ћи ра дом ко ми си је, о по ста вље ном за дат ку, ме
ни је би ло при јат но да кон ста ту јем, пот пу ну јед

54 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 155. — При сти гли из ве штај Ко ми си је за осни ва
ње Бо го слов ског фа кул те та од 21. ма ја 1919. је у Ми ни стар ству 
про све те за ве ден под П. Бр. 15233 од 29. сеп тем бра 1919.; — Че
до миљ Ми тро вић је пре да вао на Прав ном фа кул те ту, а Бра ни
слав Пе тро ни је вић и Ве се лин Чај ка но вић на Фи ло зоф ском фа
кул те ту. Ви кен ти је Ву јић је био рек тор Кар ло вач ке бо го сло ви је.

55 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 155. — Пе тро ни је ви ће во из дво је но ми шље ње на
пи са но 20. ма ја 1919. је у Ми ни стар ству про све те за ве де но под 
П. Бр. 15231 од 29. сеп тем бра 1919.; — Бра ни слав Пе тро ни је вић 
(Со вљак, Уб, 1875 — Бе о град, 1954), док то ри рао фи ло зо фи ју 
у Лај пци гу 1898. Пре ма: Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, 835.

ја бри ну ла о вер ским пред став ни ци ма у сво јим 
уза ним гра ни ца ма, опре де ли ли осни ва че на ше га 
Уни вер зи те та, да се на шем све штен ству и ду хо
вен ству пру жи при ли ка, за на уч но вер ско обра
зо ва ње, да нас у знат но про ши ре ним гра ни ца ма 
Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, у ко ме су 
вер ски од но си мно го сло же ни ји и кад су три ве
ре, ко ји ма наш на род при па да, до шле у не по сре
ду ве зу и не из бе жни до дир, да нас је та по тре ба не 
са мо мно го ве ћа, већ и нео д ло жна. Не сме се ви
ше про пу сти ти ни је дан тре ну так, а да се за ми сао 
за ко но дав ног те ла о осни ва њу Бо го слов ског фа
кул те та не при ве де у де ло. Ко ми си ја за осни ва ње 

Извештај Комисије за оснивање  
Православног богословског факултета, 21. мај 1919.
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По што је Од бор за из ме ну и до пу ну За ко на 
о Уни вер зи те ту пред ло жио 19. ју на 1919. При
вре ме ном на род ном пред став ни штву и из ме
не чла на 4. ко јим је 1905. за бо го слов ски фа кул
тет био пред ви ђен ста тус ду хов не ака де ми је, о 
овом пи та њу по ве ла се ака дем ска и по ли тич ка 
по ле ми ка. На и ме, пре ма но вом пред ло гу, бо го
слов ски фа кул тет се пот пу но из јед на ча вао са 
оста лих пет фа кул те та Бе о град ског уни вер зи
те та. Он је био по ме нут на пр вом ме сту у на
бра ја њу фа кул те та чла но ва Уни вер зи те та. Од
бор је за из ве сти о ца од ре дио др Вла ди ми ра Ћо
ро ви ћа.58 Исте го ди не је по стао ван ред ни про

на кост по гле да, о за дат ку на ше га но вог фа кул те
та, ка ко код ве ћи не пред став ни ка Уни вер зи те та 
та ко и код сви ју пред став ни ка цр кве. Та јед но ду
шност би ла је раз лог, што су де ба те око то га пи та
ња би ле крат ке и што се убр зо до шло до де фи ни
тив них за кљу ча ка по том вр ло ва жном пи та њу“. 

„Про тив но сва ком оче ки ва њу, ни су пред став ни ци 
цр кве до ка зи ва ли не мо гућ ност сло бо де из ла га ња 
вер ских и на уч них док три на на Бо го слов ском фа
кул те ту, ко ји би био са став ни део Уни вер зи те та; 
ту не мо гућ ност из но си пред став ник Уни вер зи те
та г. Др Б. Пе тро ни је вић, ко ји у сво ме одво је ном 
ми шље њу из ла же сво је по гле де, ко је оста ли чла
но ви ни су ни при хва ти ли ни усво ји ли“.56

По ле ми ка се, ме ђу тим, из Ко ми си је за осни
ва ње Бо го слов ског фа кул те та убр зо пре не ла на 
стра ни це штам пе и у При вре ме ну на род ну скуп
шти ну Кра љев ства СХС.

Ака дем ска рас пра ва у бе о град ском ли сту 
Де мо кра ти ја

Де мо кра ти ја је би ла глав но гла си ло но во о сно
ва не Де мо крат ске стран ке и днев ни лист. По че
ла је да из ла зи 1. ма ја 1919. у Бе о гра ду. У вре ме 
рас пра ва о бо го слов ском фа кул те ту у овом ли
сту и При вре ме ном на род ном пред став ни штву 
глав ни уред ник ли ста је био исто ри чар др Вла
ди мир Ћо ро вић.57 

56 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 155. — До пис рек то ра Бе о град ског уни вер зи те
та за ве ден је на уни вер зи те ту под Бр. 2130 од 26. ма ја 1919, а 
у Ми ни стар ству про све те под П. Бр. 15232 од 29. сеп тем бра 
1919.; — Ђор ђе Ста но је вић (Не го тин, 1858 — Па риз, 1921), за
вр шио је при род нома те ма тич ки од сек Фи ло зоф ског фа кул
те та у Бе о гра ду. Од 1893. пре да вао на Ве ли кој шко ли, а за тим 
на Бе о град ском уни вер зи те ту. Био је де кан Фи ло зоф ског фа
кул те та, а од 1913. до 1919. рек тор Бе о град ског уни вер зи те та. 
Пре ма: Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, 1081.; као и Бра ни сла
ва Јор да но вић, нав. де ло, 84.

57 По да ци да ти пре ма за гла вљи ма Де мо кра ти је од 1919. до 1922.

Бранислав Петронијевић
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Ду хов не Ака де ми је“. Из ме ну овог чла на за ко на 
на звао је „ре ак ци о нар ном и не са вре ме ном“ јер 
на ста ва на бо го слов ском фа кул те ту не мо же би
ти сло бод на. Пе тро ни је вић је био уве рен да „те о
ло шке дог ме“ не по чи ва ју на ис ку ству и ми шље
њу, ко је „на у ка и ра ци о нал на ми сао“ при зна ју за 
из во ре са зна ња. За ње га је на у ка про гре сив на, а 
те о ло ги ја „ста ци о нар на и ре ак ци о нар на“. Он је 
као про блем на вео што би из бор на став ног ка
дра бо го слов ског фа кул те та по твр ђи вао Све
ти ар хи је реј ски са бор, па би ти ме Бо го слов ски 
фа кул тет имао „из у зе тан по ло жај на Уни вер зи
те ту“. Пе тро ни је вић је био уве рен да су те о ло
шки фа кул те ти у ино стран ству „чист ана хро ни
зам“ и тра ди ци ја ко ји не тре ба да бу де при мер 
Бе о гра ду, као што то не сме би ти ни За греб у ко
јем су још увек би ле ја ке аустро у гар ске „кле ри
кал не тра ди ци је“. Он је по но вио свој став из не

фе сор на род не исто ри је на Фи ло зоф ском фа
кул те ту у Бе о гра ду.59 

Де мо кра ти ја је сво ју на слов ну стра ну отво
ри ла за ака дем ску рас пра ву о бо го слов ском фа
кул те ту, ко ју је 22. ју на 1919. за по чео др Бра
ни слав Пе тро ни је вић. Члан ком у Де мо кра ти
ји сво је ми шље ње је учи нио са свим јав ним. По
но во је на гла сио да не тре ба ме ња ти по сто је ћи 
члан За ко на о Уни вер зи те ту, ко јим је пред ви ђе
но „осни ва ње те о ло шког фа кул те та као за себ не 

58 Сте но граф ске бе ле шке При вре ме ног на род ног пред став
ни штва Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, III, Бе о град 
1920, 41. ре до ван са ста нак 23. ју на 1919, 1–2.

59 Ра дош Љу шић, Ра де Ми хаљ чић, „Пред го вор“, стр. IV. Ви
де ти у: Вла ди мир Ћо ро вић, Исто ри ја Ср ба, IIII, Бе о град 1989.; 

— Вла ди мир Ћо ро вић (Мо стар, 1885 — Грч ка, 1941), исто ри
чар, док то ри рао 1908. Био је рек тор Бе о град ског уни вер зи
те та 1935. и 1936 и члан Срп ске кра љев ске ака де ми је. Пре ма: 
Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, 1162.; као и Бра ни сла ва Јор
да но вић, нав. де ло, 98.
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ку те о ло ги ју, и ти ме не до зво ли ти да Срп ска пра
во слав на цр ква у том сми слу за о ста је за Ри мо
ка то лич ком цр квом у Кра љев ству СХС. Осни ва
ње пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та је би ло 
и ва жно пи та ње за Бе о град ски уни вер зи тет, јер 
је За гре бач ко све у чи ли ште свој ри мо ка то лич
ки бо го слов ски фа кул тет већ има ло. Уско ро је о 
све му ово ме пи са но у штам пи мно го отво ре ни је.

Но, пр во је 26. ју на 1919. Пе тро ни је ви ћу од
го во рио др Ра до ван Ка зи ми ро вић. Он је био уве
рен да је ми ни стар про све те Љу бо мир Да ви до
вић, ти ме што је пред ви део из јед на ча ва ње бо
го слов ског фа кул те та са оста лим фа кул те ти
ма, схва тио „ви ше ин те ре се др жав не, да у Бе о
гра ду бу де уни вер зи тет са сви ма фа кул те ти ма“ 
и „иза шао на су срет сви ма оним љу ди ма, ко ји ма 
је уни вер зи тет не са мо храм на у ке, већ и жи жа 
на шег вас ко ли ког кул тур ног и ду хов ног жи во
та“. Ре као је ка ко је „пред лог за ко на о Уни вер зи
те ту на и шао на ве ли ко одо бре ње код свих оних 
љу ди, ко ји у Уни вер зи те ту гле да ју ку лу све тли
љу са ко је ће се: на уч ни, фи ло зоф ски и ре ли гиј
ски зра ци ра си па ти у нај у да ље ни је кра је ве на ше 
ши ро ке Ју го сла ви је“. Он је при ме тио да „Пе тро
ни је вић ни је ап со лут ни про тив ник“ Бо го слов
ског фа кул те та јер је „про ти ван са мо из јед на че
њу ње го вом са оста лим фа кул те ти ма“. Ка зи ми
ро вић је ми слио да ће те о ло ги ја „би ти ста ци о
нар на и ре ак ци о нар на ако се бу де пре да ва ла у 
Ду хов ној Ака де ми ји“, а „бо го слов ске на у ке се 
пак мо гу раз ви ја ти као и сва ке дру ге на у ке са мо 
на уни вер си те ту, где је на ста ва… за и ста сло бод
на и про гре сив на“. Он је до дао и да „на у ка оди
ста по чи ва на ис ку ству и ми шље њу а те о ло ги ја 
на от кри ве њу, ко је ра ци о нал на ми сао не при зна
је, али се на осно ву ово га те о ло ги ја ипак не мо
же од ба ци ти. На про тив, те о ло ги ја је са мо стал на 
на у ка, јер има свој осо би ти пред мет ис пи ти ва ња 
и ње му од го ва ра ју ће ме то де, ко је се би не мо же 

шен у Ко ми си ји за осни ва ње Бо го слов ског фа
кул те та ка ко би би ло нај бо ље да те о ло шки фа
кул тет уоп ште не по сто ји на Бе о град ском уни
вер зи те ту већ да се осну је као из дво је на ду хов
на ака де ми ја. На кра ју је за кљу чио: „Ако се по
сту пи друк чи је, ако При вре ме но На род но Пред
став ни штво усво ји пред ло же ну из ме ну, по ко
јој се те о ло шки фа кул тет из јед на чу је са оста лим 
фа кул те ти ма, он да ће на ста ти опа сност да се, у 
Цр кви ја ви мо дер ни зам, а у про све ти кле ри ка
ли зам. А кле ри ка ли зам је ве ли ко зло, мно го ве ће 
не го што се ми сли. У на шој до са да шњој на пред
ној и де мо крат ској Ср би ји ми смо од тог зла би
ли по ште ђе ни, и На род но Пред став ни штво не
ма пра ва да мла ду Ју го сла ви ју из ла же опа сно сти, 
ко ју је Ср би ја зна ла из бе ћи. Ми се на да мо, да оно 
то не ће учи ни ти“.60

У Пе тро ни је ви ће вом тек сту уоча ва мо чи
ње ни цу ко ја је по ми ња на још 1905. то ком де ба
те у На род ној скуп шти ни Ср би је, од но сно пра
вље ње па ра ле ла из ме ђу Бе о град ског уни вер зи
те та и За гре бач ког све у чи ли шта. У по след њем 
члан ку кон крет но је би ло ре чи о ви со ким те о ло
шким сту ди ја ма ко је су по сто ја ле у За гре бу, а не 
и у Бе о гра ду. Отва ра њем ви со ких сту ди ја пра во
слав не те о ло ги је у Бе о гра ду тре ба ло је у на уч ном 
ран гу из јед на чи ти пра во слав ну и ри мо ка то лич

60 Бра ни слав Пе тро ни је вић, „Те о ло шки фа кул тет на Бе о град
ском Уни вер зи те ту“, Де мо кра ти ја, 22. јун 1919, 1.; — Вла дан 
Пе ри шић је ар гу мен те ко је су стра не то ком рас пра ва из но
си ле у при лог бо го слов ског фа кул те та или ду хов не ака де ми
је по де лио у ка те го ри је: ad ho mi nem, фак тич ки, фи нан сиј
ски, по ли тич кона ци о нал ни, те о риј ски и цр кве ни. Ви де ти 
у: Вла дан Пе ри шић, „Те о ло шки фа кул тет: pro et con tra“, Срп
ска те о ло ги ја у два де се том ве ку, II, Бе о град 2007.; — Ма рин
ко Ло лић сма тра да је рас пра ва о бо го слов ском фа кул те ту 
у Де мо кра ти ји би ла „су коб срп ских ин те лек ту а ла ца око те
мељ них прин ци па иде је уни вер зи те та“ и да је би ла „је дан од 
нај зна чај ни јих ин те лек ту ал них спо ро ва ко ји је, по чет ком XX 
ве ка, во ђен у на шој ака дем ској јав но сти“. Ви де ти у: Ma rin ko 
Lo lić, „Stva ra nje Be o grad skog uni ver zi te ta i spo ro vi oko Te o lo
škog fa kul te ta“, Fi lo zo fi ja i dru štvo, 2, Be o grad 2007.

Демократија, 22. јун 1919.
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ме но га“. По ње му „ве ра и на у ка има ју сва ка сво
је зе мљи ште. У нас, до са да, на на шу сре ћу и спо
кој ство, оне ни су ухо ди ле јед на дру гу. Ме ђу тим, 
из гле да да од са да мо ра би ти друк чи је. Те о ло ги
ја хо ће да има сво је ме сто на Уни вер зи те ту у Бе
о гра ду. Не ка јој бу де. Го во ри се и о не кој на став
ној ве зи из ме ђу Те о ло шко га фа кул те та и оста
лих фа кул те та. Не ка и то бу де. Али где су ве зе 
ту су и су ко би. Они ће се не ми нов но де си ти. А у 
јед но ме на ро ду ко ји је остао по ште ђен од вер ске 
за ту ца но сти, та кви су ко би и пре пир ке обе ћа ва ју 
пло до ве ко је цр ква сва ка ко не же ли“. Ђа ја је ми
слио да се не из но се раз ло зи „ко ји би би ли у ду
ху те о ло шком“, већ се на во де „не ки раз ло зи, ко
ји то ни су“. На пр вом ме сту је од ба цио ар гу мент 

„не пот пу но сти“ Бе о град ског уни вер зи те та јер 
на мно гим европ ским уни вер зи те ти ма ни је би
ло те о ло шког фа кул те та. „Дру ги тек раз лог мно
го вре ди: Бе о град мо ра има ти пра во слав ни фа
кул тет, јер За греб има ка то лич ки, и Хр ва ти то бо
же на ме ра ва ју да осну ју и пра во слав ни. Али их 
има до ста у За гре бу ко ји су ми шље ња да се тре
ба угле да ти на Бе о град, те да се ис кљу чи уоп ште 
сва ка те о ло ги ја са Уни вер зи те та“. Ђа ја је на гла
сио да је раз лог за уво ђе ње бо го слов ског фа кул
те та на ђен и у чи ње ни ци „да пра во слав ни све
ште ни ци мо ра ју би ти обра зо ва ни ји“. Он се пи
тао због че га би ака дем ско обра зо ва ње мо ра ли 
до би ти на бо го слов ском фа кул те ту, а не на ду
хов ној ака де ми ји и на гла сио да те о ло ги ја же ли 
на уни вер зи тет јер „ни је по доб на са ма се би при
ба ви ти углед ко ји је на у ка сте кла“. Ђа ја је твр дио 
да је при ме тио „од су ство осо би тог оду ше вље
ња за иде ју те о ло шког фа кул те та у ви шим ре
до ви ма пра во слав не цр кве“, ко ја „ни је без здра
вог схва та ња сво јих ин те ре са“. Он је на вео и ка
ко „оба ве ште ни љу ди ве ле, да је све то пи та ње 

61 Ра до ван Ка зи ми ро вић, „Бо го слов ски фа кул тет Бе о град
ског Уни вер зи те та“, Де мо кра ти ја, 26. јун 1919, 1.

при сво ји ти ни јед на дру га на у ка. Њен је пред мет 
спе ци јал на област фа ка та ин ди ви ду ал ног и ко
лек тив ног ду хов ног чо веч јег жи во та, ко ју ми на
зи ва мо ре ли ги јом“. Ка зи ми ро вић се са Пе тро ни
је ви ћем ни је сла гао у тврд њи да бо го слов ски фа
кул те ти оп ста ју са мо ра ди тра ди ци је и од ба цио 
је ње го ву бо ја зан од иза зи ва ња мо дер ни зма у цр
кви уко ли ко бо го слов ски фа кул тет до би је сво је 
ме сто на уни вер зи те ту.61

Рас пра ву је 2. ју ла 1919. на ста вио фи ло зоф др 
Иван Ђа ја, до цент на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду. Он је сма трао да ди ску си ја о уво ђе
њу Бо го слов ског фа кул те та „не ма ни че га са вре

Иван Ђаја
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По сла нич ка рас пра ва у  
При вре ме ном на род ном пред став ни штву

Са вет Уни вер зи те та у Бе о гра ду је Вла ди Кра
љев ства СХС пред ло жио из ме ну чла на 4. За ко
на о Уни вер зи те ту из 1905. Из ме ном овог чла
на би ло је пред ви ђе но да бо го слов ски фа кул
тет бу де рав но пра ван део Уни вер зи те та, тј. да 
не бу де у ста ту су ду хов не ака де ми је ко ја не би 
би ла на уч на ин сти ту ци ја. У пред ло гу је би ло и 

„одво је но ми шље ње“ чла на Са ве та Бра ни сла
ва Пе тро ни је ви ћа ко ји је сма трао да је ду хов
на ака де ми ја ис прав ни је ре ше ње.64 За тим је Од

те о ло шког фа кул те та у ве зи је ди но са по ли тич
ким раз ло зи ма. Али сме ли се до пу сти ти да Уни
вер си тет по слу жи та ко опа сним огле ди ма у по
ли тич ким ци ље ви ма“?62

Из Ђа ји ног из ла га ња већ уоча ва мо си гур
ност при тврд њи о ства ра њу па ра ле ла из ме ђу 
бо го слов ских сту ди ја, пра во слав них и ри мо ка
то лич ких, у Бе о гра ду и За гре бу. Ипак, он је по
ме нуо још јед но вр ло ва жно пи та ње ко је је по
ста ја ло све ак ту ел ни је: осни ва ње пра во слав ног 
бо го слов ског фа кул те та у За гре бу. Срп ски по ли
тич ки и на уч ни врх је оне мо гу ћио ова кву вр сту 
пре ми ућ ства За гре бач ком све у чи ли шту, али не 
без ши рих не су гла си ца у ко је су од 1919. до 1924. 
би ли упле те ни мно ги.

Де мо кра ти ја је Ђа ји ним члан ком за кљу чи
ла ака дем ску рас пра ву о Бо го слов ском фа кул те
ту. Две ака дем ске стра не су да ле сво ја ми шље ња 
ко ја се пре све га ни су сла га ла око при хва та ња те
о ло ги је као на уч не ди сци пли не. Ипак, ни Пе тро
ни је вић ни Ђа ја ни су до во ди ли у пи та ње чи ње
ни цу да те о ло ги ја тре ба да до би је сво ју ви со ко о
бра зов ну ин сти ту ци ју. Они су сма тра ли ка ко би 
би ло бо ље да она бу де у ста ту су ду хов не ака де ми
је, а не фа кул те та. С овим ми шље њем ни је се сла
га ла Вла да Кра љев ства СХС. Она је пра во слав
ној те о ло ги ји на ме ни ла ста тус рав но прав ног фа
кул те та и овај пред лог је из не ла пред При вре ме
но на род но пред став ни штво, пр ви ју го сло вен ски 
пар ла мент ко ји је по чео са ра дом 1. мар та 1919.63

62 Иван Ђа ја, „Те о ло ги ја и Уни вер зи тет“, Де мо кра ти ја, 2. јул 
1919, 1.; — Иван Ђа ја (Авр, Фран цу ска, 1884 — Бе о град, 1957). 
Сту ди је би о ло ги је, фи зи о ло ги је и бо та ни ке за вр шио на Сор
бо ни, где је 1909. и док то ри рао. Пре да вао је на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Био је рек тор Бе о град ског уни вер зи
те та 1934. и 1935. Пре ма: Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, 325.; 
као и Бра ни сла ва Јор да но вић, нав. де ло, 96.

63 Ste no graf ski za pi sni ci Pri vre me nog na rod nog pred stav ni
štva Kra ljev stva Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, II, Za greb 1920. — У 
са др жа ју ове све ске је дат про грам скуп штин ских за се да ња 
од 1. мар та до 21. ју на 1919.

 Стенографске белешке Привременог народног 
представништва Срба, Хрвата и Словенаца, 23. јун 1919.
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гу дје ли мич но оства ре ње те на ше иде је и ми то 
по здра вља мо. Исти на онај наш пр ва шњи пред
лог, ко ји је био из не сен од чла на На род ног Клу
ба, имао је до не кле дру гу свр ху. Осни ва ње пра
во слав ног те о ло шког фа кул те та на за гре бач ком 
све у чи ли шту би ло је по све ће но иде ји на род ног 
је дин ства: два па ра лел на те о ло шка фа кул те та 
на јед ном уни вер зи те ту има ла су би ти сим бол 
за на род но ује ди ње ње…“.66

На кон што је на за се да њу 11. ју ла 1919. из ве
сти лац др Вла ди мир Ћо ро вић про чи тао да „нов 
члан 4. за ко на о уни вер зи те ту, тре ба да гла си 
ова ко: ‘Уни вер зи тет има шест фа кул те та: бо го
слов ски, фи ло зоф ски, прав нич ки, ме ди цин ски, 
тех нич ки и по љо при вред ни’“, рас пра ву је отво
рио сло ве нач ки по сла ник из Со ци јал де мо крат
ског клу ба Дра гу тин Лон чар ко ји је ре као ка
ко ње гов по сла нич ки клуб ми сли да бо го слов
ски фа кул тет тре ба да до би је ста тус пре ма „ста
ром срп ском за ко ну“. Сле де ћи је го во рио Ср бин 
др Ра до је Јо ва но вић. Он је на по чет ку ре као ка ко 
бо го слов ски фа кул тет не тре ба да бу де по ме нут 
на пр вом ме сту. Ре као је ка ко је раз лог за осни
ва ње бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду на ме
ра да се „у на шој ју го сло вен ској др жа ви све ве
ро и спо ве сти ста ве под јед на ке усло ве“. Пред ло
жио је да се у Бе о гра ду сви те о ло шки фа кул те ти 
гру пи шу „у јед ну за јед нич ку Ве ли ку Те о ло шку 
Шко лу, у ко јој би би ле за сту пље не све ве ро и спо
ве сти и у ко јој би се бар за јед нич ким ра дом по
че ла не у три ли зо ва ти она по пов ска бор бе ност и 
по зна та не то ле рант ност. На тај на чин би се одр

66 Сте но граф ске бе ле шке При вре ме ног на род ног пред став
ни штва Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, III, Бе о град 
1920, 47. ре до ван са ста нак 4. ју ла 1919, 150–151.; — Хр ват ски 
по сла ни ци из На род ног клу ба су 17. ју ла 1919. фор ми ра ли 
стран ку Хр ват ска за јед ни ца. О то ме ви ше ви де ти у: Na da 
En gel sfeld, Pr vi par la ment Kra ljev stva Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca 

— Pri vre me no na rod no pred stav ni štvo, Za greb 1989, 130.; — Ђу
ро Шур мин (Си шча ни, Ча зма, 1867 — За греб, 1937), про фе
сор За гре бач ког све у чи ли шта и члан Хр ват скосрп ске ко
а ли ци је у АустроУгар ској. Пре ма: Ен ци кло пе ди ја срп ског 
на ро да, 1278.

бор за из ме ну и до пу ну За ко на о Уни вер зи те
ту пред ло жио 19. ју на 1919. При вре ме ном на
род ном пред став ни штву, из ме ђу оста лог, и из
ме ну чла на ко јим се бо го слов ски фа кул тет са да 
пот пу но из јед на ча вао са оста лих пет фа кул те та 
Бе о град ског уни вер зи те та. Овај пред лог Ми ни
стар ства про све те на шао се пред по сла ни ци ма 
23. ју на 1919.65 То је био са мо увод у ве о ма за ни
мљи ву скуп штин ску де ба ту ко ја се од ви ја ла то
ком ју ла и у ве ли кој ме ри би ла ин спи ри са на по
ле ми ком у Де мо кра ти ји.

Хр ват ски по сла ник из На род ног клу ба др 
Ла ди слав По лић се на за се да њу ју го сло вен
ске скуп шти не 4. ју ла 1919. у де ба ти за ло жио 
за осни ва ње бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра
ду. Он је то ком рас пра ве о уни вер зи те ту ре као 
ка ко се „овај за кон од но си са мо на Бе о град ски 
Уни вер си тет“ ко ји тре ба да до би је и свој Бо го
слов ски фа кул тет „са мо ста лан и рав но пра ван 
сви ма оста лим фа кул те ти ма“. За тим је до дао ка
ко се про тив ово га „из но се мно ги раз ло зи ко ји 
из ви ру би ло из са ме те о ло шке шко ле, или опет 
из по ло жа ја про фе со ра те о ло ги је спрам њи хо
вих цр кве них ста ре ши на“, али да је за ње гов по
сла нич ки клуб то „пи та ње прак тич но већ ре ше
но“. По том је на гла сио: „Члан на шег клу ба ко ле
га Шур мин је, као члан ака де мич ког се на та Хр
ват ског Све у чи ли шта, још у ври је ме ра та пред
ла гао, да би се на за гре бач ком све у чи ли шту за
сно вао за се бан пра во слав ни те о ло шки фа кул
тет. Исти је го спо дин ко ле га при го дом рас пра
ве за ко на о ме ди цин ском фа кул те ту по но вио у 
хр ват ском са бо ру тај свој пред лог. Ми, го спо
до, ви ди мо у том да на шњем за кон ском пред ло

64 Сте но граф ске бе ле шке При вре ме ног на род ног пред став
ни штва Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, III, Бе о град 
1920, 47. ре до ван са ста нак 4. ју ла 1919, 153.

65 Сте но граф ске бе ле шке При вре ме ног на род ног пред став
ни штва Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, III, Бе о град 
1920, 41. ре до ван са ста нак 23. ју на 1919, 1–2.
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за сно ва на на дог ма ма“. Он је твр дио да све ште
ни ци „у из ве сним кра је ви ма на ше но ве отаџ би
не, же ле и има ју по ли тич ки ути цај“, а „по треб
но је ста ра ти се ко ли ко год је ви ше мо гућ но, да 
се тај ути цај што ви ше сма њи“. За кљу чио је ка
ко се сла же са Јо ва но ви ћем „да је до во љан је дан 
фа кул тет, или ма кар се то зва ла и ду хов на ака де
ми ја“ за „све ве ре“ и сто га бо го слов ски фа кул тет 

„тре ба одво ји ти“.68 
Сле де ћи го вор ник срп ски по сла ник из БиХ 

др Са ва Љу би бра тић је по др жао фра Ву ко ви
ћа ре кав ши „да са на уч ног гле ди шта о то ме пи
та њу не тре ба ви ше ни јед ну реч“ про го во ри
ти па ће то он учи ни ти са „гле ди шта хи сто риј
ског и прак тич ног“. На гла сио је да Срп ска пра
во слав на цр ква има нај ве ће за слу ге за на ци о
нал но про све ћи ва ње и чу ва ње срп ског иден ти
те та, па би „би ло сад увре да то ме све штен ству, 
кад би му се ка за ло, да не мо же до пу сти ти; да се 
осну је бо го слов ски фа кул тет, за то што би се мо
гао раз ви ти кле ри ка ли зам“. По сле Љу би бра ти
ћа је го во рио хр ват ски по сла ник На род ног клу
ба дон Ан те Ја гић ко ји је ре као да „бо го слов ски 
фа кул тет на пр во ме ме сту бу де она ко, као што 
је ов де пред ло же но, да га има мо или уоп ште да 
га не ма“, а фа кул тет „за све ве ре“ би мо гао би
ти ство рен тек „за 10–15 го ди на“. На кра ју је ре
као да ће гла са ти за вла дин пред лог. Сле де ћи се 
обра тио Ср бин из Вој во ди не др Жив ко Про да
но вић ко ји је ре као ка ко „мо же мо са мо тро је да 
ура ди мо; или да ка же мо, да те о ло зи не ма ју у бу
дућ но сти сми сла и да ис ка же мо да их не тре
ба мо, или да им не до зво ли мо, да до ђу на из
вор на у ке, да их оте ра мо у пу сти њу из ван на у
ке, или да их пу сти мо да за јед но са оста лим уче 

68 Исто, 271–273.; — Пре ма по да ци ма На де Ен гел сфелд, хр
ват ски све ште ник фра Ро ко Ву ко вић ни је био по сла ник то ком 
ве ри фи ка ци је ман да та 13. мар та 1919. Он је по сла ник по стао 
доц ни је. О по сла ни ци ма иза бра ним у обла сти ма при по је
ним Ср би ји 1913. ви де ти у: Бо ро Мај да нац, нав. де ло, 103–104.

жа ва ла не у трал ност и на род би се спа со од ути
ца ја кле ри ка ли зма“.67

По том је реч до био хр ват ски све ште ник фра 
др Ро ко Ву ко вић, ко ји је ре као да се „при го во
ри те о ло шком фа ку ле ту“ мо гу под ве сти под на
уч ну и по ли тич ку ка те го ри ју. Он је ре као ка ко је 
исти на да се те о ло ги ја „у сво јим ме то да ма раз
ли ку је од дру гих ди сци пли на, ко је се на све у чи
ли шту пре да ју“, али да ни дру ге ди сци пли не не 
са чи ња ва ју „јед ну ор ган ску це ли ну“. Ву ко вић је 
до дао да „те о ло ги ја ни је ем пи рич ка зна ност, јер 
се за сни ва на од кри ве њу. Али има и дру гих зна
но сти, ко је ни су та ко ђер еми рич ке“. Сто га, „кад 
има де мо та ко ву хе те ро ге ност у свим дру гим ди
сци пли на ма, за што да се ис трг не баш те о ло ги ју 
са уни вер зе и њу са уни вер зе остра ни“. По што је 
обра зло жио да са на уч ног гле ди шта не ма раз ло
га да се те о ло ги ја из ба ци са уни вер зи те та, Ву ко
вић је пре шао и на по ли тич ки аспект јер „не ка се 
го спо да пла ше, да би се уче њем те о ло ги је кле ри
ка ли зи ра ло све у чи ли ште“ До дао је да „те о ло ги
ја на све у чи ли шту ни ка да ту кон тро лу не ће дру
гим фа кул те ти ма пра ви ти“ и да не ма бо ја зни од 
кле ри ка ли за ци је уни вер зи те та. На кон ње га реч 
је узео Ср бин др Алек сан дар Па ви ће вић, је дан 
од по сла ни ка иза бра них у обла сти ма при по је
ним Ср би ји 1913. Он је ре као да је „члан 4. на
зад ни ји“ од оног из 1905. ко јим је би ло пред ви ђе
но да бо го слов ски фа кул тет бу де у ран гу ду хов
не ака де ми је. Ре као је ка ко не сма тра „ни у ко јем 
слу ча ју, да је бо го слов ско уче ње уоп ште на у ка“ и 
до дао да је оно „јед на обич на ми то ло ги ја, ко ја је 

67 Сте но граф ске бе ле шке При вре ме ног на род ног пред став
ни штва Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, III, Бе о град 
1920, 53. ре до ван са ста нак 11. ју ла 1919, 270–271.; — По да ци о 
при пад но сти ма стран ци и по сла нич ком клу бу су у на ве де
ном де лу На де Ен гел сфелд. Срп ски по сла ник Ра до је Јо ва
но вић ни је био по сла ник то ком ве ри фи ка ци је ман да та 13. 
мар та 1919, а ни је био ни ме ђу доц ни је иза бра ним по сла ни
ци ма у обла сти ма при по је ним Ср би ји 1913. Он је по сла ник 
по стао доц ни је.
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ло ту жно за вред ност тих пет фа кул те та, и мо
жда не би би ло ште те, да им се то до го ди. Ја ми
слим, го спо до, да би с мно го ви ше пра ва има
ли да се бо је бо го сло ви, да би те о ло шки фа кул
тет мо гао би ти ма јо ри зи ран и да би код њих би
ло ви ше раз ло га бо ја зни утје ца ју од свих дру гих 
пет фа кул те та“.70

По што је Ћо ро вић по том по звао по сла ни
ке да при хва те „у по је ди но сти ма овај но ви члан 
4.“, за реч се по но во ја вио Ра до је Јо ва но вић и за
тра жио од де се то ри це по сла ни ка по др шку за 

„осно ва ње јед не за себ не ју го сла вен ске ве ли ке те
о ло шке шко ле“. По др шку ни је до био, а ни је про
шао ни ње гов дру ги пред лог да се про ме ни ре до
след на во ђе ња фа кул те та у истом чла ну. За тим је 
пред сед ник При вре ме ног на род ног пред став ни
штва др Дра го љуб Па вло вић по звао скуп шти ну 
да при хва ти „члан 4. она ко ка ко је ов де пред ло
жен“. Скуп шти на је при хва ти ла овај члан и Па
вло вић је про гла сио „да је чл. 4. при мљен“.71 За 
из ме не и до пу не За ко на о Уни вер зи те ту из 1905. 
гла са ло је 150 по сла ни ка, а са мо су тро ји ца би ла 
про тив.72 Ти ме је и рас пра ва о бо го слов ском фа
кул те ту окон ча на 11. ју ла 1919. 

Чи ни се да то ком рас пра ве ко ја се од ви ја ла 
у ле то 1919. ка ко у штам пи та ко и у скуп шти ни, 
две стра не ни у шта ни су убе ди ле јед на дру гу. Но, 
ни ко ни је до во дио у пи та ње чи ње ни цу да је пра
во слав ној те о ло ги ји би ла по треб на ви со ко о бра
зов на ин сти ту ци ја. Вла да и ве ћи на у ју го сло вен
ском пар ла мен ту су пре ваг ну ле да то бу де Пра
во слав ни бо го слов ски фа кул тет Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду, а не ду хов на ака де ми ја ко ја би би ла, 
или мо жда и не би би ла, део овог уни вер зи те та. 
Ти ме је пра во слав на те о ло ги ја при хва ће на као 
на уч на ди сци пли на.

70 Исто, 275–276.
71 Исто, 276.
72 Na da En gel sfeld, нав. де ло, 133.

исту на у ку“. Про да но вић је по том за кљу чио да 
би он „пре при стао, кад би бо го слов ски фа кул
тет био исти на у цен тру му ов де на из во ру на у
ке, али не ка ко оде љен и на звао се бу ди ка квим 
дру гим име ном, али не за јед но са ових оста лих 
пет фа кул те та“.69 

За вр шну реч је узео др Вла ди мир Ћо ро вић 
ко ји је ре као да је ди ску си ја о бо го слов ском фа
кул те ту би ла за ни мљи ва јер се о овој те ми мо же 
ре ћи „го то во под јед на ко са исто то ли ко раз ло га 
про тив, са ко ли ко раз ло га за“. Ре као је да „ако је 
те о ло ги ја до сад про у ча ва на ме то да ма не на уч
ног ти па, да се тај си стем уче ња и ис пи ти ва ња 
про ме ни, па да се по ку ша и у те о ло ги ју уне ти 
мо де ран ме тод на уч ног ис пи ти ва ња, ме тод са 
ко јим смо ми по че ли да ра ди мо у сви ма дру гим 
на у ка ма, та ко на при мер и у чи стој фи ло со фи ји, 
ко ја је до не дав но би ла на у ка чи сте кон тем пла
ци је“. Он је као је дан од при ме ра на уч но сти у 
те о ло ги ји на вео исто ри ју цр кве ко јом се сам ба
вио. За тим је ре као да „ако одво ји мо те о ло шки 
фа кул тет пот пу но од оста лих пет фа кул те та, он 
ће та ко одво јен оста ти на уч но уса мљен, по ву
чен у се, и у ње му ће се ја вља ти из ве сне ства ри 
и стру је, ко је ће га не пре пор но во ди ти до јед но
стра но сти и ис кљу чи во сти“. Сма трао је ка ко је 
из дво је на ду хов на ака де ми ја „опа сност“ јер „у 
том слу ча ју ни ти би свје тов ни про фе со ри, ни
ти би ђач ка пу бли ка мо гли она ко уче ство ва ти 
у раз ви ја њу ди сци пли не и из бо ру на став ни ка 
и од ре ђи ва њу на став ног пла на, као што би то 
мо гло би ти, кад би има ли пра ва да би ра ју осо
бље, ко је би до шло у ком би на ци ју“. На кра ју је 
Ћо ро вић из нео свој по след њи ар гу мент: „Ако 
је страх и опа сност код оста лих пет фа кул те
та, да их кле ри ка ли зи ра је дан је ди ни те о ло шки 
фа кул тет на уни вер зи те ту, он да би то би ло вр

69 Исто, 273–275.; — Пре ма Не ди Ен гел сфелд, Љу би бра тић 
је на ве ден као: др Слав ко Љу би бра тић.
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Зе рем ски, ви кар ни епи скоп Кар ло вач ке ми тро
по ли је и др Ми ли во је Јо ва но вић, фи ло зоф ко ји 
је 1921. по стао ми ни стар ве ра Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца.75 За про фе со ре Пра во слав
ног бо го слов ског фа кул те та по ста вље ни су то
ком ју на и ју ла 1920. го ди не.76 

Осни вач ка сед ни ца Са ве та Пра во слав ног 
бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду одр жа на је 6. 
сеп тем бра 1920. у Рек то ра ту Бе о град ског уни вер
зи те та. Сед ни цом је пред се да вао др Алек сан дар 

75 Ата на си је М. По по вић, Не при стра сна кри ти ка, Бе о
град 1930, 8–9.

По че так ра да  
Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та  

у Бе о гра ду

По што је Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет у 
Бе о гра ду ко нач но за кон ским пу тем уста но вљен 
1919. го ди не, ми ни стар про све те Па вле Ма рин
ко вић је кра јем сеп тем бра 1919. за мо лио ми ни
стра фи нан си ја Во ји сла ва Вељ ко ви ћа да у др жав
ни бу џет за 1919/20. го ди ну уне се и но вац за по
че так ра да Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те
та.73 Вељ ко вић је сре ди ном но вем бра 1919. од го
во рио да је фи нан сиј ска си ту а ци ја у зе мљи те
шка и за мо лио ми ни стра про све те да са че ка уно
ше ње по треб не су ме нов ца за Пра во слав ни бо
го слов ски фа кул тет у пред лог бу џе та за 1920/21. 
го ди ну.74 Ова чи ње ни ца об ја шња ва због че га је 
Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет от по чео рад 
1920. го ди не, а не 1919. ка ко је би ло пред ви ђе но.

То ком школ ске 1919/20. но ви рек тор Бе о
град ског уни вер зи те та Јо ван Цви јић је сма трао 
да Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет тре ба 
што пре кон сти ту и са ти. Уни вер зи тет ски са вет 
је од ре дио др Че до ми ља Ми тро ви ћа, про фе со
ра Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, да ра ди фор
ми ра ња на став ног ка дра и ус по ста вља ња ре дов
не на ста ве од ре ди „ма ти цу“ Пра во слав ног бо
го слов ског фа кул те та. Ми тро вић је фор ми рао 

„ма ти цу“ ко ју су чи ни ли про та Сте ван Ди ми три
је вић, рек тор При зрен ске бо го сло ви је, Ила ри он 

73 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 155. — Ми ни стар про све те ми ни стру фи нан си
ја. До пис ни је да то ван, али из од го во ра ми ни стра фи нан си ја 
од 19. но вем бра 1919. ви ди да је по ме ну ти до пис био по слат 
29. сеп тем бра 1919. и да је био за ве ден у Ми ни стар ству про
све те под П. Бр. 15234.; — О про ме на ма у Ми ни стар ском са
ве ту то ком 1919. ви де ти у: Вла де Ср би је, 273–283.

74 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 155. — Ми ни стар фи нан си ја ми ни стру про све
те. До пис за ве ден под Д. Р. Бр. 103051 по слат је из Ми ни стар
ства фи нан си ја 19. но вем бра 1919. У Ми ни стар ству про све те 
за ве ден је 24. но вем бра 1919. под П. Бр. 17412.

Чедомиљ Митровић 
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о Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у Бе о
гра ду об ја вље на је 11. фе бру а ра 1921.78 Фа кул тет 
је та да био сме штен у „згра ди Кр сма но ви ћа“ у 
Бо го ја вљен ској ули ци број 2 и де лио је про стор 
са не ко ли ко оде ље ња Ми ни стар ства ве ра Кра ље
ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.79

По во дом по чет ка пре да ва ња на Пра во слав
ном бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду де кан 
Сте ван Ди ми три је вић је 20. де цем бра 1920. ре као 
ка ко су би ла по де ље на ми шље ња у Цр кви и на

16.; — Алек сан дар Па вло вич До бро клон ски (Но во ро сиј ски 
уни вер зи тет у Оде си) је иза бран за про фе со ра Оп ште исто
ри је цр кве на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту. О 
то ме ви ше ви де ти у би о гра фи ји До бро клон ског: Бо го слов
ски фа кул тет Срп ске пра во слав не цр кве 1920–1980, 83–84.; 

— На став ни ци иза бра ни 30. ок то бра 1920. би ли су: др Ири
неј Ћи рић (Кар ло вач ка бо го сло ви ја) за пред мет Све то пи
смо Ста рог за ве та. Ћи рић, ина че у том тре нут ку епи скоп 
ти моч ки, ни је сту пио на ду жност на Пра во слав ном бо го
слов ском фа кул те ту; Те о дор Ти тов (Ки јев ска ду хов на ака
де ми ја) за пред мет Би блиј ска исто ри ја са би блиј ском ар хе о
ло ги јом; Ми ха и ло Алек се је вич Ге ор ги јев ски (Пе тро град ски 
уни вер зи тет) за пред мет Ста ро је вреј ски је зик; др Ве се лин 
Чај ка но вић (Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду) за пред ме те 
Грч ки је зик и Исто ри ја ре ли ги је; др Алек сан дар Бе лић (Фи
ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду) за пред мет Цр кве но сло вен
ски је зик. Чај ка но вић је од у стао од пред ме та Грч ки је зик, а 
за др жао је пред мет Исто ри ја ре ли ги је. Бе лић је од у стао од 
ан га жма на на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту. Но ви 
на став ни ци иза бра ни су 30. но вем бра 1920: др Дра гу тин Н. 
Ана ста си је вић (Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду) за пред
ме те Грч ки је зик и Исто ри ја ви зан тиј ске кул ту ре; Љу бо мир 
Сто ја но вић (Срп ска кра љев ска ака де ми ја) за пред мет Цр
кве но сло вен ски је зик с па ле о гра фи јом. О то ме и доц ни јим 
из бо ри ма на став ни ка (1921–1941) ви ше ви де ти у: Че до мир 
Дра шко вић, нав. де ло, 5–9.

78 Ђо ко Сли јеп че вић, нав. де ло, 573.
79 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 

Фа сци кла 6, 16. април 1921.; — Бо го ја вљен ска ули ца је да нас 
ули ца Кне за Си ме Мар ко ви ћа. На адре си Кне за Си ме Мар ко
ви ћа број 2 да нас се на ла зи Ам ба са да Аустри је. На зва нич ном 
сај ту аустриј ске ам ба са де је на ве де но: „Аустриј ска Ам ба са да 
се на ла зи у ку ћи Ди ми три ја Н. Кр сма но ви ћа ко ја је са гра ђе
на 1898/99. го ди не пре ма про јек ту ар хи тек те Ми ло ра да Ру
ди ви ћа у ду ху ака де ми зма — угла стог об ли ка, као из у зет но 
ре пре зен та тив на стам бе на згра да“. Да кле, Пра во слав ни бо
го слов ски фа кул тет је 1921. био сме штен у згра ду Ди ми три
ја Кр сма но ви ћа у ко јој се са да на ла зи Ам ба са да Аустри је.

Па вло вич До бро клон ски, пи сац Уред бе о Пра
во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду, 
а за де ка на је иза бран Сте ван Ди ми три је вић. За 
на став ни ке су то ком ок то бра и но вем бра 1920. 
иза бра ни про фе со ри Кар ло вач ке бо го сло ви је, 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду и про фе со
ри ру ских ду хов них ака де ми ја и уни вер зи те та. 
Пре да ва ња су по че ла 15. де цем бра 1920.77 Уред ба 

76 Јо ван Цви јић (Ло зни ца, 1865 — Бе о град, 1927), ге о граф, за
вр шио При род нома те ма тич ки од сек Ве ли ке шко ле. Док то ри
рао 1893. на Уни вер зи те ту у Бе чу. Пре да вао на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Рек тор Бе о град ског уни вер зи те та био 
је то ком школ ских 1906/07. и 1919/20. Пре ма: Ен ци кло пе ди ја 
срп ског на ро да, 1231–1232.; као и Бра ни сла ва Јор да но вић, нав. 
де ло, 76.; — Че до миљ Ми тро вић (Ча чак, 1870 — Бе о град, 1934), 
за вр шио Бе о град ску бо го сло ви ју, Ду хов ну ака де ми ју у Мо
скви и Прав ни фа кул тет у Бе чу и Ти бин ге ну, где је и док то
ри рао. Био је про фе сор Прав ног фа кул те та, де кан од 1920. до 
1926, рек тор Бе о град ског уни вер зи те та од 1927. до 1930. Пре
ма: Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, 674.; као и Бра ни сла ва Јор
да но вић, нав. де ло, 88.; — Сте ван Ди ми три је вић (Алек си нац, 
1846 — Бе о град, 1953), за вр шио је Ду хов ну ака де ми ју у Ки је
ву. Био рек тор При зрен ске бо го сло ви је. По ста вљен за про
фе со ра исто ри је Срп ске пра во слав не цр кве на Пра во слав ном 
бо го слов ском фа кул те ту 9. ју ла 1920, за пр вог де ка на Пра во
слав ног бо го слов ског фа кул те та иза бран 6. сеп тем бра 1920. 
Пре ма: АПБФ, До си је Сте ва на Ди ми три је ви ћа, Слу жбе нич
ки лист, 26. ок то бар 1926.; као и би о гра фи ји Сте ва на Ди ми
три је ви ћа: Бо го слов ски фа кул тет Срп ске пра во слав не цр кве 
1920–1980, 73–75.; — Ила ри он (Вла ди мир) Зе рем ски (Ту ри ја, 
Бач ка, 1865 — Пла шки, Ли ка, 1931), за вр шио је Ду хов ну ака
де ми ју у Мо скви и сту ди је пра ва у Бу дим пе шти. По ста вљен 
је за про фе со ра Све тог пи сма Но вог за ве та, али због из бо ра 
на ме сто епи ско па гор њо кар ло вач ког 1920. ни је оба вљао на
ста ву на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Пре ма: Че до мир Дра шко вић, „Че тр де сет го ди на Бо го слов
ског фа кул те та у Бе о гра ду“, Бо го сло вље, 1–2, Бе о град 1961, 5.; 
као и Ми лош Не ма њић, нав. де ло, 328.; — Ми ли во је Јо ва но
вић (1869–1942) је за про фе со ра фи ло зо фи је на Пра во слав ном 
бо го слов ском фа кул те ту по ста вљен 9. ју на 1920. Због бо ле
сти и име но ва ња за ми ни стра ве ра Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца 26. мар та 1921. ни је оба вљао на ста ву на Пра во
слав ном бо го слов ском фа кул те ту. За ви ше ви де ти у: Бо го љуб 
Ши ја ко вић, „Фи ло со фи ја у кон тек сту хри шћан ске кул ту ре: 
Фи ло со фи ја као на став ни пред мет на Пра во слав ном бо го
слов ском фа кул те ту — про блем ски аспек ти ис тра жи ва ња“, 
Срп ска те о ло ги ја у два де се том ве ку, I, Бе о град 2007, 53–54.

77 Че до мир Дра шко вић, „Че тр де сет го ди на Бо го слов ског 
фа кул те та у Бе о гра ду“, Бо го сло вље, 1–2, Бе о град 1961, 2, 5–6, 
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ма срп ском пра во сла вљу“ ову иде ју по др жа ва
ли још од до но ше ња За ко на о Уни вер зи те ту 1905. 
го ди не. За тим је до дао: „То, што су се у овом пи
та њу и управ ни ци цр кве на ше и пред став ни ци 
на у ке срп ске на шли јед ни у ми сли ма, нај бо љи је 
до каз по тре бе овог но вог ви шег ду хов ног ра сад
ни ка и нај по у зда ни ја за ло га за успех ње гов“. Ди
ми три је вић је на кра ју до дао да рад Пра во слав
ног бо го слов ског фа кул те та от по чи ње „уз са рад
њу и бра ће Ру са“.80

Рек тор Бе о град ског уни вер зи те та Сло бо
дан Јо ва но вић (по но во иза бран 1920/21) је 1921. у 
Све то сав ској бе се ди на Бе о град ском уни вер зи
те ту, ко ју је из го во рио пред ре ген том Алек сан
дром Ка ра ђор ђе ви ћем, па три јар хом Ди ми три јем, 

80 Сте ван М. Ди ми три је вић, „Пра во слав ни бо го слов ски фа
кул тет на Уни вер зи те ту бе о град ском“, Ве сник Срп ске цр кве, 
ја ну арфе бру ар 1921, 24–32.

у ци о то ме да ли бо го слов ски фа кул тет тре ба да 
бу де са став ни део Бе о град ског уни вер зи те та или 
да бу де ду хов на ака де ми ја. Ипак, „дух срп ске цр
кве и ква ли фи ка ци је, ко је да нас и у бу ду ће тре
ба да има ју слу жи о ци ње ни, од лу чи ли су за пр
ви об лик“. Пре ма Ди ми три је ви ћу, ма на ду хов
не ака де ми је би ла би за тво ре ност ко ја би во ди ла 

„не же ље ном ста ле шком из два ја њу све штен ства“ 
и оне мо гу ћа ва ла да кан ди да ти слу ша ју по је ди не 
пред ме те код нај струч ни јих про фе со ра дру гих 
фа кул те та. С дру ге стра не, сту ден ти Пра во слав
ног бо го слов ског фа кул те та има ју мо гућ ност да 
слу ша ју пред ме те на оста лим фа кул те ти ма, као 
што и сту ден ти дру гих фа кул те та мо гу по ха ђа ти 
те о ло шка пре да ва ња. Ди ми три је вић је још ре као 
да Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет ду гу је за
хвал ност за сво је осни ва ње срп ским ин те лек
ту ал ци ма ко ји су из „љу ба ви и пи је те та“ „пре
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Пре да ва ња су то ком 1920/21. др жа на са мо за 
пр ву го ди ну и не до во љан број про фе со ра тре
ба ло је то ком го ди на уве ћа ва ти ра ди оства ри
ва ња ре дов не на ста ве за све че ти ри го ди не сту
ди ја. Да би се ово оства ри ло би ло је по треб но 
пре у зи ма ти про фе со ре но во о сно ва ног Ис точ
нопра во слав ног бо го слов ског фа кул те та Све
у чи ли шта у За гре бу.83 Но во ство ре но ри вал ство 
два пра во слав на бо го слов ска фа кул те та окон
ча но је уки да њем за гре бач ког 1924. го ди не, а ус
пут на ште та у ме ђу соб ном су ко бу би ло је и уки
да ње Кар ло вач ке бо го сло ви је 1920. го ди не. Пра
во слав ни бо го слов ски фа кул тет оп стао је са мо 
у Бе о гра ду, али баш ка да се чи ни ло да су ра зни 
су ко би око ран га и цен тра пра во слав не на уч
не те о ло ги је окон ча ни, из вр ха Срп ске пра во
слав не цр кве је 1923. по но во отво ре но пи та ње 
да ли Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет тре ба 
уки ну ти и на но вим те ме љи ма по ди ћи ду хов ну 
ака де ми ју.

83 „На ша ду хов на про све та у овој школ ској го ди ни“, Ве сник 
Срп ске цр кве, ју лиав густ 1921, 377.

чла но ви ма вла де и по сла ни ци ма, по себ но „ис та
као“ упра во „осни ва ње три но ва фа кул те та, ме
ди цин ског, те о ло шког и по љо при вред ног, и из
нео њи хов зна чај за успе шно раз ви ја ње Ју го сла
ви је“.81 Јо ва но вић је исте го ди не ка зао да је раз
лог за ужур ба но осни ва ње и по че так ра да Пра
во слав ног бо го слов ског фа кул те та био и тај што 
на кон сло ма Ру ске им пе ри је ни је би ло ви ше пра
во слав них ви со ких шко ла на ко ји ма би се обра
зо ва ли срп ски сту ден ти. Сто га је Пра во слав ни 
бо го слов ски фа кул тет у Бе о гра ду отво рен у „тре
нут ку ка да је пра во слав ној цр кви био нај по треб
ни ји“. Ка да је реч о про фе сор ском ка дру, во ди ло 
се ра чу на да сва три но во о сно ва на фа кул те та са
чу ва ју на ци о нал ни ка рак тер и не бу ду „ис кљу чи
во по пу ње на“ стран ци ма, углав ном из Ру си је ко
ји су би ли од „нео це ње не по мо ћи“, већ су ода бра
ни и ком пе тент ни до ма ћи про фе со ри.82

81 „Све ти Са ва у Бе о гра ду“, По ли ти ка, 28. ја ну ар 1921.
82 Сло бо дан Јо ва но вић, „Отва ра ње но вих фа кул те та на Бе

о град ском уни вер си те ту“ (1921), у: Са бра на де ла Сло бо да на 
Јо ва но ви ћа, XI, Бе о град 1991, 410–414.



Кар ло вач ка бо го сло ви ја  
на до мак фа кул тет ског ста ту са 1914–1920.

По ред Бе о гра да цен тар срп ског бо го сло вља у 19. 
ве ку би ли су и Срем ски Кар лов ци. Кар ло вач ка 
бо го сло ви ја (Кли ри кал но учи ли ште или Ста ра 
бо го сло ви ја од 1794. до 1872. и Пра во слав но срп
ско бо го слов ско учи ли ште у или Но ва бо го сло
ви ја од 1875. до 1920) про шла је од осни ва ња па 
до кра ја по сто ја ња пут ко ји ју је до вео на до мак 
фа кул тет ског ста ту са.1

У цр кве ној исто ри о гра фи ји Кар ло вач кој бо
го сло ви ји се че сто при пи си вао ста тус ви со ко
школ ске уста но ве ко ји она, и по ред ра зних на
по ра, то ком по сто ја ња ни је ус пе ла да обез бе ди. 
Исто риј ски из во ри нам све до че о озбиљ ним на
сто ја њи ма Пра во слав не срп ске Ми тро по ли је 
кар ло вач ке (Кар ло вач ка ми тро по ли ја) да за Кар
ло вач ку бо го сло ви ју обез бе ди при зна ње ви со ко
школ ског ран га. Ме теж свет ског ра та и ју го сло
вен ско ује ди ње ње су је оме ли у то ме, али је она 
сво јим ка дров ским по тен ци ја лом по ста ла јед на 
од осно ва за осни ва ње не јед ног већ два фа кул те
та: Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та у Бе о
гра ду и Ис точ нопра во слав ног бо го слов ског фа
кул те та у За гре бу.

На ме ре о пре ра ста њу Кар ло вач ке бо го сло
ви је у фа кул тет мо же мо пра ти ти пред и на кон 
Пр вог свет ског ра та, у две раз ли чи те др жа ве: 
АустроУгар ској Мо нар хи ји и Кра љев ству Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца (Кра љев ство СХС).

1 О исто ри ји Кар ло вач ке бо го сло ви је ви де ти у: Ни ко ла Га
ври ло вић, Кар ло вач ка бо го сло ви ја (1794–1920), Срем ски Кар
лов ци 1984.

Ела бо рат из 1914.  
о по ди за њу Кар ло вач ке бо го сло ви је  

у са мо ста лан фа кул тет

Нај ва жни ји из вор за ре кон струк ци ју иде је о 
осни ва њу пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та 
у Срем ским Кар лов ци ма у аустро у гар ском пе ри
о ду пред ста вља ела бо рат за по кре та ње пи та ња 
о по ди за њу Кар ло вач ке бо го сло ви је на сте пен 
са мо стал ног пра во слав ног срп ског бо го слов
ског фа кул те та ко ји је у фе бру а ру 1914. са ста ви
ла упра ва Кар ло вач ке бо го сло ви је у име Кар ло
вач ког ми тро по ли та. У овом до ку мен ту не ки де
та љи ни су би ли на ве де ни, а њих ће мо по ме ну ти 
пре ма дру гим из во ри ма.

Ела бо рат је пи сан на кон што је аустриј ски 
цар Фра ња Јо сиф I уз по др шку угар ске вла де и 
Кар ло вач ке ми тро по ли је 1912. уки нуо срп ску на
род ноцр кве ну ауто но ми ју. Ра чу на ло се да ће 
овим по те зом би ти сма њен ути цај срп ских по
ли тич ких стра на ка у Угар ској ко је су има ле ве
ћи ну у На род ноцр кве ном са бо ру, би ле у ло шим 
од но си ма са цр кве ним вр хом и у опо зи ци ји пре
ма ма ђар ским вла сти ма.2 Ли де ри срп ских пар ти
ја у Угар ској на зи ва ли су од ра ни је по ли ти ку цр
кве ног вр ха „кар ло вач ким кле ри кал ним кон зер
ва ти ви змом“ ко ји уз по др шку Бе ча и Бу дим пе
ште же ли да сма њи све тов ни ути цај у на род но
цр кве ној ауто но ми ји. У цр кве ном вр ху су, пак, 

2 Ан дри ја Ра де нић, „Бор ба за по ли тич ка пра ва у Ју жној Угар
ској“, Исто ри ја срп ског на ро да, VI1, Бе о град 1994, 548–550.
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о ма не сре ђен, са ло шим ка ко на став ним та ко и 
ђач ким по тен ци ја лом. При ли ке у овој шко ли су 
се по бољ ша ва ле од 1890. ка да је Ге ор ги је Бран ко
вић сту пио на трон Кар ло вач ке ми тро по ли је.5

Раз ми шља ју ћи о раз ло зи ма ко ји су до ве ли 
до, ка ко су ми сли ли, про пу шта ња до бре при ли
ке из 1875. за убр за ни на пре дак ка фа кул тет ском 
ста ту су, у Кар ло вач кој бо го сло ви ји су до шли 
до за кључ ка ка ко су упра во Ср би за то и кри ви. 
Оправ да ње за на вод ни про пуст тра же но је у не
ре ше ном ста ра тељ ству ко је су над Кар ло вач ком 
бо го сло ви јом има ли На род ноцр кве ни са бор и 
Све ти ар хи је реј ски си нод Кар ло вач ке ми тро по
ли је. Ово пи та ње, пи ше још у ела бо ра ту, би ло је 
ре ше но 1912. ка да је Кар ло вач ка бо го сло ви ја до
шла под ис кљу чи ву над ле жност Све тог ар хи је
реј ског си но да па је, ми сли ло се, ти ме олак шан 
пут до оства ри ва ња фа кул тет ског ста ту са.6

Све ти ар хи је реј ски си нод Кар ло вач ке ми
тро по ли је је 1895. до нео Ста тут о устрој ству пра
во слав ног срп ског бо го слов ског учи ли шта у 
Срем ским Кар лов ци ма, ко ји је до пу њен 1897. го
ди не. Кар ло вач ка ми тро по ли ја је има ла на ме ру 
да се Кар ло вач ка бо го сло ви ја но вим на став ним 
пла ном и ка дром „што ви ше из јед на чи“ са фа
кул те том у Чер нов ци ма и ру ским ду хов ним ака
де ми ја ма.7

Про фе сор Кар ло вач ке бо го сло ви је Вла дан 
Мак си мо вић је пи сао ка ко се иде ја о пре ра ста њу 

5 Ђо ко Сли јеп че вић, нав. де ло, 200. — Сли јеп че вић пи
ше пре ма: Вла дан Мак си мо вић, „Па три јарх срп ски Ге ор ги
је Бран ко вић и ду хов на про све та“, Бо го слов ски гла сник, VI
II, Срем ски Кар лов ци 1905, 302, 308.

6 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 42. — Ела бо рат.

7 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 42. — Ела бо рат.; — Ни ко ла Га ври ло вић ци ти ра ју ћи 
Из ве штај Кар ло вач ке бо го сло ви је за школ ску 1900–1901. го ди
ну на во ди да је Ар мин Па вић по се тио ову шко лу 2. ју ла 1900. 
го ди не што не од го ва ра по дат ку из ела бо ра та да је по се ту оба
вио 1901. го ди не. О то ме у: Ни ко ла Га ври ло вић, нав. де ло, 163.

ми сли ли да срп ска по ли тич ка ели та у Угар ској 
же ли да ус по ста ви до ми на ци ју над Кар ло вач ком 
ми тро по ли јом.3

Да кле, не сме мо смет ну ти с ума док бу де
мо про ла зи ли кроз ела бо рат да су АустроУгар
ска и Кар ло вач ка ми тро по ли ја у овом мо мен ту 
би ле са ве зни це. Кроз текст ела бо ра та се про вла
чио и овај де таљ, ко ји је, уз оста ле чи ње ни це, да
вао сло бо ду Кар ло вач кој ми тро по ли ји да са чи ни 
пред лог над ле жним вла сти ма о по ди за њу Кар
ло вач ке бо го сло ви је у ранг фа кул те та.

Кра љев ским ре скрип том из 1868. би ло је 
пред ви ђе но да у ре фор ми са ну че тво ро го ди шњу 
Кар ло вач ку бо го сло ви ју мо гу сту па ти кан ди да
ти ко ји су прет ход но за вр ши ли осмо го ди шњу 
гим на зи ју. Од на став ног ка дра је тра же на ви со
ка струч на спре ма. У Кар ло вач кој бо го сло ви ји је 
сма тра но да је ре фор ми са на шко ла ко ја је по че
ла са ра дом 1875. го ди не по ор га ни за ци ји на ста
ве би ла са свим бли зу Пра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та у Чер нов ци ма ко ји је у АустроУгар ска 
на ру бу сво је им пе ри је отво ри ла за по тре бе пра
во слав них по да ни ка, ма хом Ру са и Ру му на. Ср би, 
пак, ко ји су жи ве ли у са мом цен тру АустроУгар
ске ни су до би ли слич ну уста но ву за сво је ви со ко
школ ске по тре бе.4 Ме ђу тим, у ре ал но сти је рад 
Кар ло вач ке бо го сло ви је од 1875. до 1890. био ве

3 Ђо ко Сли јеп че вић, нав. де ло, 188–193.
4 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 

Фа сци кла 42. — На зах тев ми ни стра ве ра Кра љев ства СХС 
Ту го ми ра Ала у по ви ћа од 14. ма ја 1919, ад ми ни стра тор Кар ло
вач ке ми тро по ли је епи скоп Ге ор ги је Ле тић је 20. ма ја/2. ју на 
1919. упу тио „за тра же не спи се у пи та њу по ди за ња пра восл. 
срп. Бо го сло ви је у Срем. Кар лов ци ма на сте пен са мо стал но
га бо го слов ско га фа кул те та“ у бив шој АустроУгар ској Мо
нар хи ји. Ове „спи се“ су чи ни ли ела бо рат и при ло зи ко је је 
11/24. фе бру а ра 1914. упра ва Кар ло вач ке бо го сло ви је по сла ла 
ми тро по ли ту кар ло вач ком. Ела бо рат је 1914. тре ба ло да бу де 
адре си ран на Кра љев ску хр ват скосла вон скодал ма тин ску 
зе маљ ску вла ду у За гре бу. То ком 1919. ела бо рат је по слу жио 
као по др шка за осни ва ње Ис точ нопра во слав ног бо го слов
ског фа кул те та у За гре бу. У да љим фу сно та ма: Ела бо рат.

Допис уз Елаборат о подизању Карловачке 
богословија у ранг факултета 10/24 фебруар 1914.
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Си нод је у ма ју 1906. до нео но ви Ста тут о 
уре ђе њу пра во слав не срп ске Бо го сло ви је у Кар
лов ци ма ко јим су до да ти но ви на став ни пред ме
ти и пред ви ђен из бор и на пре до ва ње на став ни
ка са ака дем ским сте пе ни ма обра зо ва ња уз са
гле да ва ње њи хо вог на уч ноструч ног ра да. На
став ни ке су име но ва ли Кар ло вач ки ми тро по лит 
и Све ти ар хи је реј ски си нод. У Кар ло вач кој бо го
сло ви ји су сма тра ли да је ње на на став нока дров
ска пот чи ње ност Све том ар хи је реј ском си но ду 
Кар ло вач ке ми тро по ли је, у ко ји АустроУгар ска 
Мо нар хи ја има пу но по ве ре ње, до вољ на га ран
ци ја да ће ова шко ла и у ран гу фа кул те та би ти од 
ва жно сти „не са мо за цр кве не, не го и за др жав
не ин те ре се“.12

По што су слу ша о ци Кар ло вач ке бо го сло ви
је мо ра ли има ти за вр ше ну кла сич ну или ре ал
ну гим на зи ју ко ја је би ла до вољ на за упис сту
ди ја на ри мо ка то лич ком бо го слов ском фа кул те
ту у За гре бу, ово је ис ти ца но као још јед на чи ње
ни ца ко ја је ишла у при лог по ди за њу Кар ло вач
ке бо го сло ви је у фа кул тет ски ранг. У Кар ло вач
кој бо го сло ви ји су, ина че, сма тра ли да су на ста
ву ор га ни зо ва ли на бо љи на чин не го Ка то лич ки 
бо го слов ни фа кул тет у За гре бу.13

У школ ској 1913/1914. го ди ни од де вет на
став ни ка Кар ло вач ке бо го сло ви је пе то ри ца су 
би ли док то ри на у ка, а са мо дво ји ца ни су има
ла за вр ше не ака дем ске сту ди је. У Кар ло вач кој 
бо го сло ви ји су сма тра ли ка ко су по чет ком 1914. 
мно го ви ше ис пу ња ва ли усло ве за пре ра ста ње у 
фа кул тет ски ранг не го чер но вич ка шко ла ка да је 
1875. по ста ла бо го слов ски фа кул тет.14

12 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 42. — Ела бо рат.

13 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 42. — Ела бо рат.

14 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 42. — Ела бо рат.

ове шко ле у фа кул тет по ја ви ла 1900. го ди не и да 
је Све ти ар хи је реј ски си нод Кар ло вач ке ми тро
по ли је по др жао по ди за ње Кар ло вач ке бо го сло
ви је у ранг бо го слов ског фа кул те та или ду хов не 
ака де ми је „са пра вом на уч ног гра ду и ра ња“.8

Пре ма ела бо ра ту упра ве Кар ло вач ке бо го
сло ви је, на чел ник Бо го слов ског и на став ног од
се ка Хр ват скосла вон скодал ма тин ске вла де Ар
мин Па вић се при ли ком по се те Кар ло вач кој бо
го сло ви ји 1901. го ди не „уве рио“ да „Бо го сло ви ја 
ова сто ји ви ше ди је це зан ских и би скуп ских кле
ри кал них шко ла и са свим је бли зу бо го слов ским 
фа кул те ти ма“. Због то га му је рек тор Кар ло вач
ке бо го сло ви је Јо ван Вуч ко вић та да ка зао ка ко 
би ова шко ла „тре ба ла да до би је по ло жај са мо
стал но га бо го слов ског фа кул те та и пра во по дје
љи ва ња ака дем ских сте пе на“: „Ти ме је рек тор Бо
го сло ви је дао пр ви пут пред над ле жном зва нич
ном лич но шћу из ра за же љи, о ко јој се до тле та
ко ре кућ са мо ша пу та ло, а оства ре ње ко је се сма
тра ло не са мо мо гу ћим и оправ да ним, не го и по
треб ним“. Па вић је доц ни је ре као „да и он са сво
је стра не же ли, да се кар ло вач ко бо го слов ско 
учи ли ште чим при је по диг не на сте пен ака де ми
је, или са мо стал ног фа кул те та“.9

Све ти ар хи је реј ски си нод Кар ло вач ке ми
тро по ли је је кра јем но вем бра 1903. од ре дио от
по чи ња ње при пре ма за пре ра ста ње Кар ло вач ке 
бо го сло ви је у са мо стал ни бо го слов ски фа кул
тет или ду хов ну ака де ми ју.10 Ила ри о ну Зе рем
ском и др Ви кен ти ју Ву ји ћу је по ве ре на из ра да 
пред ло га за пре ра ста ње Кар ло вач ке бо го сло ви
је у фа кул тет.11

8 Ђо ко Сли јеп че вић, нав. де ло, 200. — Сли јеп че вић пи ше 
пре ма: Вла дан Мак си мо вић, нав. де ло, 310.

9 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 42. — Ела бо рат.

10 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 42. — Ела бо рат.

11 Ни ко ла Га ври ло вић, нав. де ло, 22, 164.
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и За греб ка ко је срп ском на ро ду у АустроУгар
ској Мо нар хи ји по тре бан бо го слов ски фа кул
тет, те да Кар ло вач ка бо го сло ви ја има све пред
у сло ве ко ји су јој по треб ни за пре ра ста ње у ви
со ко школ ски ста тус. На жа лост, у овом тре нут ку 
не ма мо по кри ће у исто риј ским из во ри ма ко јим 
би смо мо гли да по твр ди мо да ли је ела бо рат Кар
ло вач ке ми тро по ли је и Кар ло вач ке бо го сло ви је 
упу ћен у За греб или не. Пре ма ин то на ци ји ко јом 
је пи сан, чи ни ло се да је срп ски врх у Срем ским 
Кар лов ци ма сма трао ка ко је фа кул тет ски ста тус 
на до хват ру ке.

Ме ђу тим, смрт ад ми ни стра то ра Кар ло вач ке 
ми тро по ли је епи ско па гор њо кар ло вач ког Ми ха
и ла Гру ји ћа,19 а за тим и по че так Пр вог свет ског 
ра та осу је ти ли су ове пла но ве. Кар ло вач ка бо го
сло ви ја је 1914. пре ста ла са оба вља њем на ста ве 
ко ја је об но вље на 1917. са мо за че твр ти раз ред.20 
На кон Пр вог свет ског ра та у ује ди ње ној ју го сло
вен ској др жа ви Кар ло вач ка бо го сло ви ја се су о
чи ла са но вим иза зо вом ко ји је био усме рен ка 
пре ра ста њу у фа кул тет ски ранг, али не у Срем
ским Кар лов ци ма већ на Све у чи ли шту у За гре
бу. У исто вре ме Кар ло вач ка бо го сло ви ја је по че
ла сво ју по след њу бит ку за до би ја ње ста ту са са
мо стал ног бо го слов ског фа кул те та.

По след њи по ку ша ји Кар ло вач ке бо го сло ви је  
за сти ца ње фа кул тет ског ста ту са 1919–1920.

Срем ски Кар лов ци, не ка да кул тур ни цен тар у 
бли зи ни срп ске гра ни це ко ји је ду хом спа јао 
раз је ди ње но Срп ство, по ста ли су у Кра љев ству 

19 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 42. — Све ти ар хи је реј ски си нод Кар ло вач ке ми
тро по ли је Све том ар хи је реј ском са бо ру у Бе о гра ду. До ку
мент за ве ден у Кар ло вач кој ми тро по ли ји као Бр. 19/27–1919. 
Као при лог до пи су дат је став Са ве та Кар ло вач ке бо го сло
ви је од 31. мар та 1919 о осни ва њу пра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та у За гре бу.

20 Ни ко ла Га ври ло вић, нав. де ло, 22, 101.

У Кар ло вач кој бо го сло ви ји су 1914. за кљу чи
ли ка ко има ју све што је по треб но за уз ди за ње 
у фа кул тет ски ста тус. Сма тра но је ка ко се „и у 
срав ње њу са срет ним у др жа ви слич но устро је
ним за во ди ма дру гих кон фе си ја, не мо же на ћи 
раз ло га, ко јим би се би ло у име на у ке, би ло пак 
у име по тре бе цр кве не, или у име до бро схва ће
них ин те ре са др жав них, мо гло оправ да ти ус кра
ћи ва ње ми ло сти, да и на ша Бо го сло ви ја уђе у ко
ло слич них се ста ра, те да и она по пут њих у пра
во слав ној срп ској бо го слов ској на у ци и цр кви 
по ди же ре до ве ака дем ским сте пе ном укра ше них 
љу ди“. Та ко ђе је на гла ше но да се Срем ски Кар
лов ци на ла зе у цен тру срп ског на ро да у Аустро
Угар ској и не да ле ко од гра ни це са Ср би јом, па 
би и због то га Кар ло вач ка бо го сло ви ја пред ста
вља ла нај бо ље ме сто за уна пре ђе ње ви со ког бо
го слов ског школ ства срп ског на ро да.15

На са мом кра ју је на гла ше на мол ба кар ло
вач ког ми тро по ли та Хр ват скосла вон скодал
ма тин ској вла ди да по др жи пред лог Кар ло вач ке 
ми тро по ли је и Кар ло вач ке бо го сло ви је, уса гла си 
га са угар ском вла дом и пред ло жи аустриј ском 
ца ру „да бла го и зво ли нај ми ло сти ви је по ди је ли ти 
и прав. срп ској Бо го сло ви ји у Кар лов ци ма зна чај 
са мо стал ног пра во слав ног срп ског бо го слов ског 
фа кул те та и пра во, да уз про пи са не стро ге ис пи
те и по ре ду за то уста но вље ном мо же про мо ви
са ти на сте пен док то ра бо го сло ви је“.16

У пра ско зор је Пр вог свет ског ра та Кар ло
вач ка бо го сло ви ја је „да ва ла ути сак фа кул те та и 
би ла, сва ка ко, шко ла са ви со ким ни во ом на ста
ве“,17 али ипак „сред њег ступ ња“.18 Ела бо рат из 
1914. имао је за циљ да убе ди Беч, Бу дим пе шту 

15 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 42. — Ела бо рат.

16 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 42. — Ела бо рат.

17 Ђо ко Сли јеп че вић, нав. де ло, 202.
18 Ни ко ла Га ври ло вић, нав. де ло, 168.
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ви је био од го вор на при ти ске из Ми ни стар ства 
ве ра и иако је у ње му пи та ње од но са Кар ло вач ке 
бо го сло ви је пре ма пра во слав ном бо го слов ском 
фа кул те ту у За гре бу оста вље но отво ре но, чи ни 
се да је у мар ту 1919. на пр вом ме сту по ка зан ин
те рес да Кар ло вач ка бо го сло ви ја пре ра сте у са
мо ста лан фа кул тет.23 Став из мар та 1919. озна ча
ва мо као пр ви по ку шај Кар ло вач ке бо го сло ви је 
да оп ста не и до би је фа кул тет ски ста тус у Кра
љев ству СХС.

У сеп тем бру 1919. го ди не је усле дио још за
ни мљи ви ји по тез Са ве та Кар ло вач ке бо го сло ви
је ко ји је пи сао Са ве ту Бе о град ског уни вер зи те
та: „Уни вер зи тет ски Са вет до био је од Ко ле ги ју
ма Кар ло вач ке Бо го сло ви је, јед ну пред став ку у 
ко јој се пред ла же, да се са да шња Кар ло вач ка Бо
го сло ви ја по диг не на сте пен фа кул те та, ста вља
ју ћи на рас по ло же ње згра де са да шње Кар ло вач
ке Бо го сло ви је, књи жни цу и се ми нар за ви ше од 
100 пи то ма ца, па би ло да се ди ште то га фа кул те
та оста не стал но у Кар лов ци ма, би ло да то се ди
ште бу де у Кар лов ци ма при вре ме но, док се у Бе
о гра ду све што је по треб но за тај фа кул тет не бу
де спре ми ло и по ди гло“. Рек тор Бе о град ског уни
вер зи те та Ђор ђе Ста но је вић је о овом пи сму оба
ве стио ми ни стра про све те Па вла Ма рин ко ви ћа. 
Ре као је да Са вет Бе о град ског уни вер зи те та ни
је о то ме мо гао да до не се ни ка кву од лу ку, али да 
је пред лог за ни мљив на ро чи то ка да је у пи та њу 
по ну да ко ја се од но си за згра де бу ду ћи да би, ако 
би пред лог Кар ло вач ке бо го сло ви је био при хва
ћен, фи нан сиј ски из да ци за по че так ра да Пра во

23 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 42. — Све ти ар хи је реј ски си нод Кар ло вач ке ми тро
по ли је Све том ар хи је реј ском са бо ру у Бе о гра ду. До ку мент 
за ве ден у Кар ло вач кој ми тро по ли ји под Бр. 19/27–1919. Као 
при лог до пи су дат је став Са ве та Кар ло вач ке бо го сло ви је од 
31. мар та 1919. Као дру ги при лог дат је „из вод из за пи сни ка о 
сед ни ци Са ве та Пра во слав не Срп ске Бо го сло ви је Срем ско
Кар ло вач ке, др жа ној 31. мар та 1919. у Срем ским Кар лов ци ма“.

СХС гра дић у не по сред ној бли зи ни пре сто ни
це Бе о гра да. Ге о граф ски по ло жај у но вој др жа ви 
на ме нио је Срем ским Кар лов ци ма са свим под
ре ђе ну уло гу и не ми нов но опа да ње ва жно сти. 

На кон Пр вог свет ског ра та Кар ло вач ка бо
го сло ви ја због не до вољ ног бро ја слу ша ла ца ни
је одр жа ва ла на ста ву, већ са мо ис пи те.21 Њен оп
ста нак је ти ме до ве ден у пи та ње. Нај гла сни ји за
го вор ни ци пре се ље ња Кар ло вач ке бо го сло ви
је у За греб би ли су Ми ни стар ство ве ра Кра љев
ства СХС, ли де ри пре чан ског кри ла Де мо крат
ске стран ке и ути цај ни све ште ник Вла дан Мак
си мо вић. О то ме ће би ти ви ше ре чи у сле де ћем 
по гла вљу о исто ри ји Ис точ нопра во слав ног бо
го слов ског фа кул те та у За гре бу. На овом ме сту 
ће би ти при ка за на три по ку ша ја Кар ло вач ке бо
го сло ви је да у Кра љев ству СХС пре ра сте у бо
го слов ски фа кул тет. Кар ло вач ком ми тро по ли
јом је у ово вре ме ад ми ни стри рао епи скоп те ми
швар ски Ге ор ги је Ле тић, док тор те о ло ги је и про
фе сор у Кар ло вач кој бо го сло ви ји.22

Са вет Кар ло вач ке бо го сло ви је је 31. мар та 
1919. за кљу чио да би би ло са свим по гре шно не 
кон сул то ва ти га око осни ва ња пра во слав ног бо
го слов ског фа кул те та у За гре бу. У Кар ло вач кој 
бо го сло ви ји су сма тра ли да су нај ком пе тент ни ја 
пра во слав на бо го слов ска шко ла у зе мљи и да је 
по треб на са мо „фор мал на санк ци ја ме ро дав них 
фак то ра“ да Кар ло вач ка бо го сло ви ја пре ра сте у 
фа кул тет. Иако је овај став Кар ло вач ке бо го сло

21 Исто, 101.
22 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 

Фа сци кла 42. — Вла ди ка Ге ор ги је се у до пи си ма пот пи си вао 
као „епи скоп те ми швар ски, ад ми ни стра тор пра во слав не ар
хи е пи ско пи је кар ло вач ке и ми тро по ли је срп ске“.; — Ге ор ги је 
(Ђор ђе) Ле тић (Ста ри Бе чеј, 1872 — Бе о град, 1935), док то ри
рао на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у Чер нов ци
ма, пре да вао цр кве но пра во у Кар ло вач кој бо го сло ви ји. Епи
скоп те ми швар ски од 1904, епи скоп ба нат ски од 1931. Је дан 
од ауто ра Уста ва Срп ске пра во слав не цр кве. Пре ма: Ен ци
кло пе ди ја срп ског на ро да, 228.



83кар ло вач ка бо го сло ви ја на До мак фа кУл тет ског ста тУ са 1914–1920.

пе на, но са мо уко ли ко је то мо гу ће уз очу ва ње 
кар ди нал них пра ва ње го вих по од но ша ју пре ма 
истом за во ду“. Оче ки ва ло се да до 1. сеп тем бра 
1920. бу де по знат ре зул тат пре го во ра са др жав
ним вр хом око по пу не на став ног ка дра Кар ло
вач ке бо го сло ви је. Ако до тле не бу де ре зул та та 
Кар ло вач ка ми тро по ли ја је од лу чи ла да са ма по
пу ни на став ни ка дар.27 Ово је био тре ћи и по
след њи по ку шај Кар ло вач ке бо го сло ви је да стек
не фа кул тет ски ста тус у ју го сло вен ској др жа
ви. Ово га пу та ни је ну ђе на ни ка ква ал тер на ти
ва, али је уско ро усле дио и крај Кар ло вач ке бо
го сло ви је.

Епи скоп Ге ор ги је Ле тић је 20. ав гу ста 1920. 
пи сао ми ни стру ве ра Па влу Ма рин ко ви ћу, ко
ји је ра ни је био ми ни стар про све те, да „фа кул
тет све да се отво ри и у За гре бу, те шко ће мо ћи 
ис пу ни ти пра зни ну, ко ја би се осе ти ла на пу шта
њем Кар ло вач ке бо го сло ви је“. У овом пи сму ви
ше ни је би ло ре чи о пре ра ста њу Кар ло вач ке бо
го сло ви је у фа кул тет, већ је вла ди ка Ге ор ги је пи
сао о нео п ход но сти да Кар ло вач ка бо го сло ви ја, 
као сред ња шко ла, оста не у Срем ским Кар лов
ци ма и да се у овај град не усе ља ва Бе о град ска 
бо го сло ви ја.28 Од то га, на рав но, ни је би ло ни
шта. Кар ло вач ка бо го сло ви ја, ко ја већ го ди на ма 
ни је оба вља ла ре дов ну на ста ву, кра љев ским ука
зом од 12. сеп тем бра 1920. при мо ра на је да пре
ки не рад јер је у ње не про сто ри је усе ље на бе о
град ска Бо го сло ви ја Све тог Са ве. Све ти ар хи је
реј ски си нод Кар ло вач ке ми тро по ли је је по том 
био при ну ђен да по ну ди свој на став ни ка дар Ис 

27 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 19. — Од лу ка Све тог ар хи је реј ског си но да Кар ло
вач ке ми тро по ли је од 1/14. ју на 1920. под Бр. 17.71–1920, сти
гла је у Ми ни стар ство ве ра 22. ју на 1920. где је за ве де на под 
В. бр. 5660.

28 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
69, Фа сци кла 19. — До пис ад ми ни стра то ра Кар ло вач ке ми
тро по ли је ми ни стру ве ра од 7/20. ав гу ста 1920. под Бр. М. 
252/1920.

слав ног бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду би
ли све де ни са мо на на став но осо бље.24 Ми ни стар 
про све те је овла стио рек то ра да от пу ту је у Срем
ске Кар лов це и про ве ри да ли је пред лог Кар ло
вач ке бо го сло ви је при хва тљив.25 Не ма мо по да
так да ли је не ко од рек то ра (у ово вре ме је до шло 
до ре дов не сме не рек то ра Бе о град ског уни вер зи
те та и Ђор ђа Ста но је ви ћа је за ме нио Јо ван Цви
јић) оти шао у Срем ске Кар лов це али је из ве сно 
да до до го во ра ни је до шло. Пред лог Кар ло вач ке 
бо го сло ви је Бе о град ском уни вер зи те ту си гур но 
је сти гао услед при ти са ка из Ми ни стар ства ве
ра о пре ме шта ју ове уста но ве у За греб. Кар ло
вач ка бо го сло ви ја је као и у мар ту 1919. отво ри ла 
две мо гућ но сти: да по ста не са мо ста лан фа кул тет 
или да се уто пи у Бе о град ски уни вер зи тет ко ји 
је по ка зао на ро чи то ин те ре со ва ње за не крет ни не 
Кар ло вач ке бо го сло ви је. Уз гред, за исте не крет
ни не су ин те ре со ва ње по ка зи ва ле и при ста ли це 
пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та у За гре
бу.26 Да кле, пред лог Кар ло вач ке бо го сло ви је Бе
о град ском уни вер зи те ту је био дру ги по ку шај да 
се у Кра љев ству СХС обез бе ди фа кул тет ски ранг.

Све ти ар хи је реј ски си нод Кар ло вач ке ми
тро по ли је је 14. ју на 1920. до нео од лу ку да „уста
но вља ва по тре бу, да се срп. пра восл. Бо го сло ви
ја у Ср. Кар лов ци ма по диг не на сте пен ака де ми
је или фа кул те та са пра вом да ва ња на уч ног сте

24 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 155 — Рек тор Бе о град ског уни вер зи те та ми ни
стру про све те. До пис Бе о град ског уни вер зи те та Бр. 5515 од 
26. сеп тем бра 1919. го ди не у Ми ни стар ству про све те за ве ден 
29. сеп тем бра 1919. под П. Бр. 15234.

25 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 155, П. Бр. 15234, 8. ок то бар 1919. — Ми ни стар 
про све те рек то ру Бе о град ског уни вер зи те та.

26 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — „Pro me mo ria о ис точ нопра во слав ном 
бо го слов ском фа кул те ту за гре бач ког уни вер зи те та за го спо
ди на ми ни стра про свје те М. Три фу но ви ћа“, ко ју је 3. мар та 
1923. на пи сао Вла дан Мак си мо вић.



На кон упи са на Пра во слав ни бо го слов ски 
фа кул тет у Бе о гра ду они су под но си ли мол бе за 
при зна ва ње се ме ста ра ко је су ре ша ва не од слу
ча ја до слу ча ја. Кат кад су при зна ва на два, кат
кад че ти ри, а по не кад и шест се ме ста ра, са или 
без ди фе рен ци јал них ис пи та. Кра јем ок то бра 
1922. сту дент ко ји је за тра жио но стри фи ка ци ју 
ди пло ме Кар ло вач ке бо го сло ви је је на сед ни ци 
Са ве та Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та 
од би јен.33  

Све ти ар хи је реј ски си нод Кар ло вач ке ми
тро по ли је и Кар ло вач ка бо го сло ви ја, иако су се 
кат кад ло ми ли из ме ђу Бе о град ског уни вер зи те
та и За гре бач ког све у чи ли шта, за свој при мар ни 
ин те рес по ста ви ли су очу ва ње Кар ло вач ке бо
го сло ви је и ње но пре ра ста ње у са мо ста лан фа
кул тет. Кар ло вач ка бо го сло ви ја се ни је уто пи
ла ни у бе о град ски ни у за гре бач ки пра во слав
ни бо го слов ски фа кул тет ко ји су осно ва ни пре 
ње ног уки да ња. То ком свог по сто ја ња Кар ло вач
ка бо го сло ви ја ни је до се гла при зна ње фа кул тет
ског ран га.

бо го слов ском фа кул те ту за гре бач ког уни вер зи те та за го спо
ди на ми ни стра про свје те М. Три фу но ви ћа“, ко ју је 3. мар та 
1923. на пи сао Вла дан Мак си мо вић.

33 АПБФ, За пи сни ци са сед ни ца Са ве та Пра во слав ног бо
го слов ског фа кул те та 1920–1930.

точ нопра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у 
За гре бу,29 ко ји је осно ван кра љев ским ука зом од 
27. ав гу ста 1920.30 Истог да на, 12. сеп тем бра 1920. 
у Срем ским Кар лов ци ма је све ча но про гла ше
но ује ди ње ње Срп ске пра во слав не цр кве.31 Кар
ло вач ка ми тро по ли ја је пре ста ла да по сто ји као 
по себ на це ли на.

Свр ше ни ђа ци Кар ло вач ке бо го сло ви је упи
си ва ли су сту ди је на Пра во слав ном бо го слов
ском фа кул те ту у Бе о гра ду, а на Ис точ нопра
во слав ни бо го слов ски фа кул тет у За гре бу су 
упи си ва ни и они ко ји су Кар ло вач ку бо го сло ви
ју још увек по ха ђа ли. Ђа ци Кар ло вач ке бо го сло
ви је су 1920. пре ве де ни у сту ден те Ис точ нопра
во слав ног бо го слов ског фа кул те та у За гре бу.32

29 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 19. — До пис Све тог ар хи је реј ског си но да Кар ло вач
ке ми тро по ли је ми ни стру ве ра од 8/21. сеп тем бра 1920. под 
Бр. 135 и 155/120–1920.; — Кар ло вач ка бо го сло ви ја је одр жа
ва ла ис пи те за пре о ста ле ђа ке до 1922. го ди не. За ви ше ви
де ти у: Ни ко ла Га ври ло вић, нав. де ло, 101.; — О ра ду из ме
ште не Бо го сло ви је Све тог Са ве ви де ти у: Рад ми ла Ра дић, 

„Бо го сло ви ја Св. Са ве у Срем ским Кар лов ци ма: из ме ђу Си
но да СПЦ и Ми ни стар ства ве ра Кра ље ви не СХС“, Срп ска 
те о ло ги ја у два де се том ве ку, II, Бе о град 2007.

30 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — Указ кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
о уки да њу Ис точ нопра во слав ног бо го слов ског фа кул те та у 
За гре бу од 26. апри ла 1924. го ди не. Пре пис ука за Ми ни стар
ство про све те је от по сла ло оста лим над ле жним ор га ни ма и 
ин сти ту ци ја ма 2. и 3. ма ја 1924. под П. бр. 3749/924.

31 Ђо ко Сли јеп че вић, нав. де ло, 559.
32 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 

66, Фа сци кла 175. — „Pro me mo ria о ис точ нопра во слав ном 
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Крат ко по сто ја ње  
Ис точ но-пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та  

у За гре бу 1920–1924.

Пре ма Вла да ну Мак си мо ви ћу, про фе со ру Кар
ло вач ке бо го сло ви је и доц ни јем пр вом де ка
ну Ис точ нопра во слав ног бо го слов ског фа кул
те та у За гре бу, још 1903. го ди не је по сто јао на
ум да Кар ло вач ка бо го сло ви ја пре ра сте у пра
во слав ни бо го слов ски фа кул тет Све у чи ли шта 
у За гре бу. Он је твр дио да се од то га „од у ста ло 
из на ци о нал них раз ло га, јер се ни је хте ло про
мо ви са ти пра во слав не те о ло ге на част док то ра 
у име аустриј ско га ца ра. Дру ги раз лог био је цр
кве не при ро де, јер ар хи је реј ски си нод ми тро по
ли је кар ло вач ке ни је хтео на пу сти ти сво је пра
во име но ва ња про фе со ра у ко ме је ви део га ран
ци ју за ав то но ми ју овог за во да“.1 Ода бир За гре
ба, ина че, ни је био ни ма ло слу ча јан јер је овај 
град на пре ло му 19. и 20. ве ка по стао при вред ни 
и по ли тич ки цен тар срп ског на ро да у Аустро
Угар ској ко ји је при вла чио све ви ше срп ских 
ин те лек ту а ла ца из Угар ске. Ти ме је та да из вр
ше но „по ме ра ње срп ског сре ди шта из Но вог 
Са да у За греб“.2 

1 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — „Pro me mo ria о ис точ нопра во слав ном 
бо го слов ском фа кул те ту за гре бач ког уни вер зи те та за го спо
ди на ми ни стра про свје те М. Три фу но ви ћа“, ко ју је 3. мар
та 1923. на пи сао Вла дан Мак си мо вић. У да љим фу сно та ма: 
Pro me mo ria.; — Вла дан Мак си мо вић (Пр хо во, Срем, 1879 — 
Бе о град, 1956), за вр шио Кар ло вач ку бо го сло ви ју и Ду хов ну 
ака де ми ју у Мо скви где је и док то ри рао. Пре ма: Зна ме ни те 
лич но сти Сре ма, Срем ска Ми тро ви ца 2003, 257.; — Мак си
мо вић ни је био док тор на у ка то ком по сто ја ња Ис точ нопра
во слав ног бо го слов ског фа кул те та у За гре бу. 

2 Ва си ли је Кре стић, Исто ри ја Ср ба у Хр ват ској и Сла во
ни ји 1848–1914, Бе о град 1991, 368.

Мак си мо вић је још пи сао да је то ком Пр вог 
свет ског ра та Хр ват скосрп ска ко а ли ци ја ра ди ла 

„на то ме, да се у За гре бу осну је пра во слав ни бо го
слов ски фа кул тет и то из по ли тич ких раз ло га, јер 
је ти ме хте ла по ка за ти пред ма ђар ском вла дом 
со ли дар ност Ср ба и Хр ва та“.3 О ово ме је го во ре
но и у При вре ме ном на род ном пред став ни штву 
Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца по чет ком 
ју ла 1919. го ди не.4 Иако су у За гре бу пра во слав
ни пре ма по пи су из 1921, чи ни ли 8,55% (9.293), у 
За гре бач ком окру гу би ло је 23,5% пра во слав них 
(114.682) и око 75% ри мо ка то ли ка (365.077). На 
те ри то ри ји Хр ват ске и Сла во ни је жи ве ло је око 
25% пра во слав них (657.823) и око 69% ри мо ка то
ли ка (1.803.263).5 Уз бри жљи во пла ни ра ње, да кле, 

3 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — Pro me mo ria.

4 Сте но граф ске бе ле шке При вре ме ног на род ног пред став
ни штва Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, III, Бе о град 
1920, 47. ре до ван са ста нак 4. ју ла 1919, 150–151.; — Ви де ти и у: 
Алек сан дар Ра ко вић, „Ака дем ска и по ли тич ка рас пра ва...“, 
119.; — Ово по гла вље књи ге о Ис точ нопра во слав ном бо го
слов ском фа кул те ту је, уз ма ње из ме не, већ об ја вље но: Алек
сан дар Ра ко вић, „Ис точ нопра во слав ни бо го слов ски фа кул
тет Све у чи ли шта у За гре бу 1920–1924“, Срп ска те о ло ги ја у 
два де се том ве ку, II, Бе о град 2007.; — О Ис точ нопра во слав
ном бо го слов ском фа кул те ту доц ни је је пи са ла и Со фи ја Бо
жић. Ви де ти у: Со фи ја Бо жић, Ср би у Хр ват ској 1918–1929, 
Бе о град 2008, 394–396, 669.

5 Пре ма по пи су ко ји је 1921. из вр ши ла Кра ље ви на Ср ба, Хр
ва та и Сло ве на ца, у За гре бу је од укуп но 108.674 ста нов ни ка 
жи ве ло 9.293 пра во слав них и 91.600 ри мо ка то ли ка. У За гре
бач ком окру гу је жи ве ло 487.831 ста нов ни ка. На про сто ру Хр
ват ске и Сла во ни је је жи ве ло 2.614.378 љу ди. Пре ма: Са ве зни 
за вод за ста ти сти ку, По пис 1991. (са освр том на ре зул та те ра
ни јих по пи са 1921–1981), CD, Бе о град 1998.; — Пре ма по да ци
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коис точ на бо го сло ви ја у Чер но ви ца ма а осни ва 
грч коис точ ни бо го слов ски фа кул тет у све у чи
ли шту чер но вич ком као и пре ма ста ту ту о уре
ђе њу срп ско пра во слав не бо го сло ви је у Кар лов
ци ма“. Хр ват ски бан је на вео да би „пре ма усме
ном при је дло гу“ ми ни стра ве ра Ту го ми ра Ала
у по ви ћа тре ба ло име но ва ти че тво ри цу про фе
со ра бо го сло ви ја за ре дов не про фе со ре пра во
слав ног бо го слов ског фа кул те та у За гре бу, ка
ко би они да ље ор га ни зо ва ли рад ове ви со ко о
бра зов не ин сти ту ци је. Та че тво ри ца про фе со ра 
би ли су др Во ји слав Ја нић (Бе о град ска бо го сло
ви ја), др Си ме он По по вић (Са ра јев ска бо го сло
ви ја), Вла дан Мак си мо вић (Кар ло вач ка бо го сло
ви ја) и др Ири неј Ка лик (За дар ска бо го сло ви ја).6 
Ми ни стар ве ра је по чет ком апри ла 1919. го ди не, 
на до ве зу ју ћи се на Па ле че ков до пис, пи сао ми
ни стру про све те да би уме сто пре ми ну лог Ири
не ја Ка ли ка тре ба ло име но ва ти про фе со ра Кар
ло вач ке бо го сло ви је др Ири не ја Ћи ри ћа.7 

Ов де би смо мо ра ли да за ста не мо и об ја сни мо 
због че га је Ала у по ви ће ва и Па ле че ко ва ини ци ја
ти ва би ла вр ло ин те ре сант на. На и ме, и ми ни стар 
и бан, а овај дру ги био је на че лу Зе маљ ске вла
де Хр ват ске и Сла во ни је, би ли су Хр ва ти, ју го сло
вен ски цен тра ли сти бли ски срп ском пр ва ку у Хр
ват ској, пре чан ском ли де ру Де мо крат ске стран ке 
и та да шњем ми ни стру уну тра шњих по сло ва Све
то за ру При би ће ви ћу.8 По ред њих дво ји це, још је

6 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 42. — Хр ват ски бан ми ни стру про све те Кра љев
ства СХС, март 1919. До ку мент за ве ден од стра не по ши ља о
ца као Бр. 10.600. — 1919 под на сло вом „Пред мет: Све у чи ли
ште, ис точ нопра во слав ни бо го слов ни фа кул тет, осни ва ње“.

7 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 42, В. бр. 1112, 11. април 1919. — Ми ни стар ве ра ми
ни стру про све те.

8 Ivo Pe rić, Stje pan Ra dić 1871–1928, Za greb 2003, 294, 301.; — 
Све то зар При би ће вић (Хр ват ска Ко стај ни ца, 1875 — Праг, 1936), 
од 1905. је дан од ли де ра Хр ват скосрп ске ко а ли ци је у Аустро
Угар ској. Је дан од осни ва ча Де мо крат ске стран ке у Кра љев

би ло је по тен ци ја ла да За греб по ста не се ди ште 
ви со ке шко ле ка ква је тре ба ло да бу де Ис точ но
пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет.

По ли тич ки рад на осни ва њу  
пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та  

у За гре бу

Ини ци ја ти ва за осни ва ње пра во слав ног бо го
слов ског фа кул те та у За гре бу је по но во отво
ре на у Кра љев ству Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
(Кра љев ство СХС). Зе маљ ска вла да Хр ват ске и 
Сла во ни је је то ком 1919. го ди не же ле ла да пра
во слав ни бо го слов ски фа кул тет у За гре бу осну
је уз по др шку вла де Кра љев ства СХС. Хр ват ски 
бан др Иван Па ле чек је у мар ту 1919. пи сао ми
ни стру про све те Љу бо ми ру Да ви до ви ћу: „С об
зи ром на то, да у на шем кра љев ству не има бо го
слов но га фа кул те та за ис точ но пра во слав ну бо
го сло ви ју, по так нуо је го спо дин ми ни стар вје
ра код ме не ми сао, да се та кав фа кул тет осну је у 
За гре бу“. Па ле чек је пи сао ка ко је, „јер је по тре
ба при је ка“, дао на ред бу „да се фа кул тет отво ри 
већ на ред не школ ске го ди не 1919/20. а на по ме
ну то је, да ће се по сли је до ни је ти о то ме за кон“. 
Па ле че ко ва на ред ба је из ра ђе на пре ма аустро у
гар ској на ред би из 1875. „ко јом се на пу шта грч

ма Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у За гре бу (СПЦО), 
у овом гра ду је 1919. жи ве ло 3.300 пра во слав них, 1920. број се 
по пео на 3.707, док 1921. СПЦО бе ле жи да је у За гре бу жи ве
ло чак 9.183 пра во слав них ме ђу ко ји ма су би ле и ру ске из бе
гли це, за тим је 1922. би ло 5.329 пра во слав них, по том је 1923. 
број из но сио 5.599, а 1924. би ло је 5.639 пра во слав них. Пре
ма: Ди ми три је Вит ко вић, Срп ска пра во слав на цр кве на оп ћи
на, па ро хи ја и шко ла у За гре бу, За греб 1985, 119–120.; — Ср би 
су по че ли да се до се ља ва ју у За греб то ком осам де се тих го ди
на 18. ве ка. Од 1814. до 1929. у За гре бу је ра ди ла Срп ска на
род на основ на шко ла, у ко ју су од 1929. мо гли да се упи су ју 
и уче ни ци дру гих ве ро и спо ве сти. За ви ше о овој шко ли ви
де ти у: Ivan Ju ri šić, Mi lan Ma ti je vić, Go ran Ni kić, Srp ske ško le i 
is tak nu ti srp ski uči te lji u Hr vat skoj do 1941. go di ne, Za greb 2005, 
137–170.; — О об ра зо ва њу Ср ба у Хр ват ској ви де ти и у: Со
фи ја Бо жић, нав. де ло, 231–303.
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Ме ђу тим, но во сад ски ра ди кал ски лист За
ста ва пи сао је по чет ком апри ла 1919. да се при
пре ме за осни ва ње бе о град ског и за гре бач ког 
пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та од ви ја ју 
без јав не рас пра ве. Лист је твр дио да др жа ва ни је 
кон сул то ва ла „цр кве ну власт“ и да је у то ку „не
по де сно ин сце ни ра на ак ци ја око осни ва ња бо го
слов ских фа кул те та“ за ко је у том тре нут ку, пре
ма За ста ви, ни је би ло по тре бе. О за гре бач ком 
фа кул те ту За ста ва је пи са ла: „У вла ди ним кру
го ви ма се ба ве ми шљу, да се на за гре бач кој уни
вер зи, на ко јој већ по сто ји ри мо ка то лич ка, осну
је и пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет; а на бе
о град ској уни вер зи да се осну је и пра во слав ни 
и ри мо ка то лич ки“. „Пре ма ин фор ма ци ја ма ко
је смо до би ли, овла ште ни смо по ста ви ти тврд њу, 
да је по сао осни ва ња пра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та у За гре бу от по чет, те да је и по шао не
ко рект ним пу тем и на чи ном. У ми ни стар ству 
про све те и ве ра је у овој ства ри већ учи ње но и 
ута на че но не што ме ри тор но, што пре ју ди ци ра 
ре ше њу це ле ства ри, а да цр кве на власт о то ме 
ни је ни ти за пи та на, ни ти по зва на на су де ло ва ње, 
па ни ти ма у ко јем прав цу оба ве ште на“. За ста ва 
је сма тра ла ка ко овај про блем мо же да „иза зо ве 
отво ре ни су коб из ме ђу др жав не и цр кве не вла
сти“.10 Кар ло вач ка ми тро по ли ја, да кле, ни је кон
сул то ва на око осни ва ња за гре бач ког пра во слав
ног бо го слов ског фа кул те та.

Све ти ар хи је реј ски си нод Кар ло вач ке ми
тро по ли је је на кон јун ске сед ни це 1919. го ди
не оба ве стио Сре ди шњи све ти ар хи је реј ски са
бор у Бе о гра ду о за кључ ку и ста ву Са ве та Кар
ло вач ке бо го сло ви је о „пи та њу осни ва ња пра
восл. бо го слов ског фа кул те та у За гре бу“. Са вет 
Кар ло вач ке бо го сло ви је је кра јем мар та 1919. за

да на Мак си мо ви ћа за в. д. на чел ни ка Пра во слав ног оде ље ња 
Ми ни стар ства ве ра од 28. ја ну а ра 1919. под В. бр. 130.

10 П. Ј, „Бо го слов ски фа кул те ти“, За ста ва, 5. април 1919, 2.

дан чо век имао је ве о ма ва жну уло гу, мо жда и нај
ва жни ју, у ра ду на осни ва њу пра во слав ног бо го
слов ског фа кул те та у За гре бу. То је био в. д. на чел
ни ка Пра во слав ног оде ље ња Ми ни стар ства ве
ра, про фе сор Кар ло вач ке бо го сло ви је и кан ди дат, 
иако без док то ра та, за ре дов ног про фе со ра за гре
бач ког пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та — 
све ште ник Вла дан Мак си мо вић.9

ству СХС. У не ко ли ко ман да та ми ни стар про све те. Ис ту пио 
из Де мо крат ске стран ке 1924. и осно вао Са мо стал ну де мо крат
ску стран ку. Пре ма: Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, 891–892.

9 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 42, В. бр. 577, 17. ја ну ар 1922. — О име но ва њу Вла

Владан Максимовић
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Не ма сум ње да се не ки ма у Ми ни стар ству 
ве ра жу ри ло, са свим из ве сно да би пра во слав ни 
бо го слов ски фа кул тет у За гре бу за по чео рад пре 
бе о град ског пра во слав ног бо го слов ског фа кул
те та. Овај дру ги је у ју лу 1919. за кон ским пу тем 
ко нач но уста но вљен као рав но пра ван фа кул тет 
Бе о град ског уни вер зи те та.12 Ми ни стар про све
те и ли дер Де мо крат ске стран ке Љу бо мир Да ви
до вић је сма трао да пра во слав ни бо го слов ски 
фа кул тет у За гре бу мо же би ти осно ван са мо на
кон бе о град ског.13 Ни је се сла гао са стра нач ким 
ко ле га ма на ју го сло вен ском за па ду око глав
ног цен тра ви со ког пра во слав нобо го слов ског 
обра зо ва ња. По ње му и ње го вим стра нач ким ко
ле га ма из Ср би је то је мо рао би ти Бе о град. Не су
гла си це из ме ђу ср би јан ског и пре чан ског кри ла 
Де мо крат ске стра не су се огле да ле и на пи та њу 
два пра во слав на бо го слов ска фа кул те та. Кар ло
вач ка бо го сло ви ја, пак, иако је 1919. ре а го ва ла на 
пла но ве о отва ра њу пра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та у За гре бу, ни је да ла до зна ња да же ли 
пре ра ста ње у ову ви со ко школ ску ин сти ту ци ју.

Осни ва ње Ис точ но-пра во слав ног  
бо го слов ског фа кул те та  

Све у чи ли шта у За гре бу 1920. го ди не

Ми ни стар ство ве ра је у апри лу 1920. за мо ли ло 
за гре бач ку Срп ску пра во слав ну цр кве ну оп шти
ну да, ако је у мо гућ но сти, обез бе ди про сто ри
је за на ста ву на пра во слав ном бо го слов ском фа
кул те ту у За гре бу „док се др жа ва не би по бри ну
ла за сме шта ње фа кул те та“. Ми ни стар ство ве ра 
је сма тра ло да би „у ин те ре су др жа ве и по ли тич

сед ни ци Са ве та Пра во слав не Срп ске Бо го сло ви је Срем ско
Кар ло вач ке, др жа ној 31. мар та 1919. у Срем ским Кар лов ци ма“.

12 Алек сан дар Ра ко вић, „Ака дем ска и по ли тич ка рас пра
ва...“, 123–124.

13 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — Pro me mo ria.

кљу чио: „По што је Са вет Бо го сло ви је до знао, да 
је Ми ни стар ство Ве ра у Бе о гра ду пред у зе ло по
треб не ко ра ке у пред ме ту осни ва ња пра во слав
ног бо го слов ског фа кул те та у све у чи ли шту за
гре бач ком, и да се це ло пи та ње на ла зи већ у ста
ди ју ско рог пер фек ту и ра ња, а да Са вет Бо го сло
ви је Срем скоКар ло вач ке — то га нај ви шег пра
во слав ног бо го слов ског за во да у Др жа ви Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца — у пред ме ту ово ме ни шта 
за пи тан био ни је; по што пак исти са вет ми сли 
да пи та ње осни ва ња пра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та ни ка ко не би тре ба ло ре ши ти без спо
ра зу ма с њи ме, као пред став ни ком Бо го сло ви је 
Срем ско Кар ло вач ке, ко ја је de fac to већ ор га ни
зо ва на као фа кул тет, те би за овај би ла по треб
на са мо фор мал на санк ци ја ме ро дав них фак то ра 

— Са вет Бо го сло ви је ре ша ва јед но гла сно: Обра
ти ти се сво јој вр хов ној цр кве ној вла сти, Све
том Ар хи је реј ском Си но ду у Срем. Кар лов ци
ма, за тим Ми ни стру Ве ра Го спо ди ну Дру Ту го
ми ру Ала у по ви ћу у Бе о гра ду и Ака дем ском Се
на ту Све у чи ли шта у За гре бу, пред став ком у ко
јој ће Са вет Бо го сло ви је обра зло жи ти сво је ста
ја ли ште у пи та њу осни ва ња пра во слав ног бо го
слов ског фа кул те та у За гре бу“. Са вет Кар ло вач
ке бо го сло ви је је та да за у зео став „да би не прав
да би ла при ства ра њу шта ту та за пра во слав
ни бо го слов ски фа кул тет не са слу ша ти глас ове 
Бо го сло ви је а при по ста вља њу пр вих про фе со
ра то га фа кул те та тра жи ти љу де по ни жим срп
ским пра во слав ним бо го сло ви ја ма или дру где у 
цр кви, па тек у дру гом ре ду по зи ва ти на са рад њу 
ове про фе со ре Бо го сло ви је, ко ји су се го ди на ма 
спре ма ли за рад у ве ли кој бо го слов ској шко ли“.11

11 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 42. — Све ти ар хи је реј ски си нод Кар ло вач ке ми тро
по ли је Све том ар хи је реј ском са бо ру у Бе о гра ду. До ку мент 
за ве ден у Кар ло вач кој ми тро по ли ји под Бр. 19/27–1919. Као 
при лог до пи су дат је став Са ве та Кар ло вач ке бо го сло ви је од 
31. мар та 1919. Као дру ги при лог дат је „из вод из за пи сни ка о 
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ва по тре бу, да се срп. пра восл. Бо го сло ви ја у Ср. 
Кар лов ци ма по диг не на сте пен ака де ми је или 
фа кул те та са пра вом да ва ња на уч ног сте пе на, но 
са мо уко ли ко је то мо гу ће уз очу ва ње кар ди нал
них пра ва ње го вих по од но ша ју пре ма истом за
во ду“. Си нод је од ре дио епи ско па Ила ри о на Зе
рем ског да „у том прав цу сту пи у пре го во ре са 
над ле жним фак то ри ма“. Ако ре зул та та не би би
ло до 1. сеп тем бра 1920, Кар ло вач ка ми тро по ли ја 
би са ма по пу ни ла ис пра жње не ка те дре.16 

У Ми ни стар ству ве ра се ни су пре да ва ли и 
22. ју на 1920. су по сла ли до пис ми ни стру про све
те у ко јем је по но во су ге ри са но да би Кар ло вач
ка бо го сло ви ја тре ба ло да пре ра сте у за гре бач ки 
пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет.17 У вре ме 
јун ских пре пи ски и до кра ја 1920. го ди не ова ми
ни стар ства др жа ла су дво ји ца де мо кра та: ми ни
стар ве ра Па вле Ма рин ко вић и ми ни стар про
све те Све то зар При би ће вић.18 То ком њи хо вих 
ман да та иде ја је де ли мич но ре а ли зо ва на. Ис точ
нопра во слав ни бо го слов ски фа кул тет Све у чи
ли шта у За гре бу је осно ван кра љев ским ука зом 
од 27. ав гу ста 1920,19 ко ји је у Слу жбе ним но ви
на ма об ја вљен 5. сеп тем бра 1920.20 Ис точ нопра
во слав ни бо го слов ски фа кул тет у За гре бу ни је 
осно ван као на ста вљач Кар ло вач ке бо го сло ви је. 

16 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 19. — Од лу ка Све тог ар хи је реј ског си но да Кар ло вач
ке ми тро по ли је од 1/14. ју на 1920. под Бр. 17.71–1920, сти гла је у 
Ми ни стар ство ве ра 22. ју на 1920. где је за ве де на под В. бр. 5660.

17 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 19, В. бр. 5660, 22. јун 1920. — Ми ни стар ве ра ми
ни стру про све те.

18 Вла де Ср би је, 285–289.
19 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 

66, Фа сци кла 175. — Указ кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
о уки да њу Ис точ нопра во слав ног бо го слов ског фа кул те та у 
За гре бу од 26. апри ла 1924. го ди не. Пре пис ука за Ми ни стар
ство про све те је от по сла ло оста лим над ле жним ор га ни ма и 
ин сти ту ци ја ма 2. и 3. ма ја 1924. под П. бр. 3749/924.

20 Слу жбе не но ви не Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 
5. сеп тем бар 1920.

ком, и на ци о нал ном и у ин те ре су пра во слав не 
цр кве“, као и у ин те ре су срп ске цр кве не оп шти
не, „би ло осни ва ње јед но га пра во слав но га, вер
скокул тур но га и про свет но га цен тра у За гре
бу“.14 Да љи ток до га ђа ја је по ка зао да Срп ска пра
во слав на цр кве на оп шти на у За гре бу ни је ус пе ла 
да про на ђе аде кват но ме сто за при вре ме ни сме
штај фа кул те та ко ји је тре ба ло да бу де осно ван.

Вла дан Мак си мо вић је из Ми ни стар ства ве
ра 10. ју на 1920. упу тио сле де ћи те ле грам кар
ло вач ком ви кар ном епи ско пу Ила ри о ну Зе рем
ском: „Из бор ни је оба вљен по свој при ли ци од
го ђен до је се ни. На сто је енер гич но да Си нод 
упу ти акт зе маљ ској вла ди за пре ме шта ње бо
го сло ви је у За греб као фа кул те та“.15 Иако у те ле
гра му ни је на ве де но о ка квом се из бо ру ра ди ло, 
ве ро ват но је у пи та њу би ла по пу на ис пра жње
них ка те дри у Кар ло вач кој бо го сло ви ји. Чи ни 
се да је Ми ни стар ство ве ра вр ши ло при ти сак на 
Кар ло вач ку бо го сло ви ју да при хва ти пре ра ста ње 
у за гре бач ки пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет. 
Ме ђу тим, у Срем ским Кар лов ци ма ни су ми сли
ли та ко. Су о чен са не до стат ком ка дро ва у Кар
ло вач кој бо го сло ви ји, а очи глед но усло вља ван 
од стра не Ми ни стар ства ве ра, Све ти ар хи је реј
ски си нод Кар ло вач ке ми тро по ли је је сре ди ном 
ју на 1920. го ди не по ку шао да на ђе ком про ми сно 
ре ше ње. Си нод је до нео од лу ку да „уста но вља

14 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
69, Фа сци кла 42, Пов. бр. 85. — По на ред би ми ни стра ве ра, 
в. д. на чел ни ка пра во слав ног оде ље ња Ми ни стар ства ве ра 
пред сед ни ку Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у За гре
бу (СПЦО). До ку мент ни је да то ван. — Пре ма За пи сни ку 6. 
сјед ни це од бо ра Срп ске пра во слав не цр кве ношкол ске оп ћи
не За гре ба од 19. апри ла 1920. (фо то ко пи ја у по се ду А. Р.), ви
ди мо да је Ми ни стар ство ве ра по сла ло до пис 3. апри ла 1920. 
СПЦО је 19. апри ла 1920. овла сти ла пред сед ни ка СПЦО др Па
ју Те о до ро ви ћа да о ово ме раз го ва ра са Ми ни стар ством ве ра.

15 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 19, В. бр 5135, 10. јун 1920. — На чел ник Пра во слав
ног оде ље ња Ми ни стар ства ве ра Вла дан Мак си мо вић ви кар
ном кар ло вач ком епи ско пу Ила ри о ну Зе рем ском.
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Вла да на Мак си мо ви ћа за мо рал но бо го сло вље, 
про то пре зви те ра Ни ко лу Ђу ри ћа за дог ма ти ку, 
про то пре зви те ра др Ди ми три ја Сте фа но ви ћа за 
Но ви за вет, пре зви те ра др Ла за ра Мир ко ви ћа за 
ли тур ги ку и про то пре зви те ра Јо ва на Вуч ко ви ћа 
за па стир ско бо го сло вље. Ми ни стри ве ра и про
све те су за мо ље ни „оси гу ра ти пред став ни штву 
срп ске пра во слав не цр кве пре ма том фа кул те ту 
ба рем оно ли ко исто пра ва, ко ли ко има ри мо ка
то лич ка цр ква пре ма ри мо ка то лич ком фа кул те
ту; те у ову свр ху да се од ре ди, да чла но ви Ма ти
це фа кул тет ске има ју уре ђе ње пра во слав ног фа
кул те та устро ји ти спо ра зум но са Епи ско па том 
пра во слав не цр кве“.21 

Мак си мо вић је три го ди не ка сни је (1923) до
дат но осве тлио по ку шај да се уки да њем Кар ло
вач ке бо го сло ви је омо гу ћи Ис точ нопра во слав
ном бо го слов ском фа кул те ту у За гре бу да за
поч не рад. Он је ус твр дио ка ко је 1920. го ди не 
са епи ско пом Ила ри о ном Зе рем ским пред ло жио 
ми ни стру про све те и за ступ ни ку ми ни стра ве ра 
Све то за ру При би ће ви ћу да „по ра ди на осни ва
њу за гре бач ког пра во слав ног бо го слов ског фа
кул те та“. При би ће вић је по том „на ре дио“ Мак
си мо ви ћу „као вр ши о цу ду жно сти на чел ни ка у 
ми ни стар ству ве ра, да са ста ви је дан пред лог за 
Ми ни стар ски Са вет о осни ва њу то га фа кул те
та“. Пред лог је са ста вљен у При би ће ви ће во име 
и у ње му је тра же но да се Кар ло вач ка бо го сло
ви ја по диг не у ранг пра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та Све у чи ли шта у За гре бу, што је још 
1919. по др жа ла Зе маљ ска вла да Хр ват ске и Сла
во ни је. У При би ће ви ће вом пред ло гу, ко ји је са
ста вио Мак си мо вић, о Кар ло вач кој бо го сло ви ји 

21 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 19. — До пис Све тог ар хи је реј ског си но да Кар ло вач
ке ми тро по ли је ми ни стру ве ра од 8/21. сеп тем бра 1920. под 
Бр. 135 и 155/120–1920.; — Кар ло вач ка бо го сло ви ја је одр жа
ва ла ис пи те за пре о ста ле ђа ке до 1922. го ди не. За ви ше ви
де ти у: Ни ко ла Га ври ло вић, нав. де ло, 101.

Си нод Кар ло вач ке ми тро по ли је ни је дао при ста
нак за тран сфер ко јем је део Де мо крат ске стран
ке по све тио то ли ко тру да. 

По што ни је при хва ти ла пре ра ста ње у пра
во слав ни бо го слов ски фа кул тет у За гре бу, Кар
ло вач ка бо го сло ви ја је кра љев ским ука зом од 12. 
сеп тем бра 1920. оба ве за на да пре ки не ре до ван 
рад. Ми ни стар Ма рин ко вић је сма трао да кар
ло вач ке про фе со ре, ко ји су на кон ука за оста
ли без по сла, тре ба за по сли ти на Ис точ нопра
во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у За гре бу. 
Си нод Кар ло вач ке ми тро по ли је је, услед но во
на ста ле си ту а ци је, 21. сеп тем бра 1920. прак тич
но био при ну ђен да Зе маљ ској вла ди у За гре бу 
пред ло жи свој на став ни ка дар за ре дов не про
фе со ре за гре бач ког Ис точ нопра во слав ног бо
го слов ског фа кул те та: ар хи ман дри та др Ви кен
ти ја Ву ји ћа за цр кве но пра во, .про то пре зви те ра 
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ње пра во слав но га бо го слов ско га фа кул те та на
ро чи то на за гре бач ком уни вер зи те ту сма тра се 
у цр кве ним кру го ви ма Ми тро по ли је Кар ло вач
ке за пре ко по треб но, а ва жни раз ло зи уну тра
шње др жав не, вер скопро свет не и на ци о нал не 
по ли ти ке ка те го рич ки зах те ва ју да се у За гре
бу осну је је дан пра во слав ни про свет новер ски 
цен тар, ко ји ће има ти за да так, осим оно га као 
ви со ке шко ле, да по слу жи ве ли кој иде ји на род
но га ује ди ње ња и ње го ва при бли же ња и у вер
ском по гле ду“. Мак си мо вић (од но сно При би ће
вић) је пред ло жио да у слу ча ју по вољ ног ис хо
да бе о град ска Бо го сло ви ја Све тог Са ве бу де из
ме ште на у Срем ске Кар лов це или да се у згра ду 
ин тер на та Кар ло вач ке бо го сло ви је, ко ју би от
ку пи ла др жа ва, усе ли ин тер нат Кар ло вач ке гим
на зи је. Од овог нов ца да тог за от куп згра де био 
би по диг нут ин тер нат у За гре бу. Овим је за кљу
чен пред лог о ко јем је Мак си мо вић за тим ре као: 
„Ми ни стар ски Са вет усво јио је де ло мич но овај 
пред лог те је за и ста ви со ким кра љев ским Ука
зом осно ван бо го слов ски фа кул тет у За гре бу, а 
бо го сло ви ја Св. Са ве из Бе о гра да пре се ље на у 
Ср. Кар лов це. Чим је фа кул тет у За гре бу осно
ван сви слу ша о ци бив ше кар ло вач ке бо го сло ви
је упи са ли су се као сту ден ти на овај фа кул тет“.22 

При ли ком осни ва ња Ис точ нопра во слав ног 
бо го слов ског фа кул те та већ су име но ва на тро
ји ца ре дов них про фе со ра: Вла дан Мак си мо вић, 
Ни ко ла Ђу рић и Ди ми три је Сте фа но вић. Мак си
мо вић је по стао пр ви де кан и са дво ји цом име
но ва них ко ле га са чи нио је по слов ник и уред бу 
Ис точ нопра во слав ног бо го слов ског фа кул те
та, ко је је по твр ди ла По кра јин ска вла да Хр ват ске 
и Сла во ни је.23 Мак си мо вић је раз ре шен ду жно

22 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — Pro me mo ria.

23 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — Из ве штај Де ка на та Ис точ нопра во слав

је пи са ло: „Слу ша о ци бо го сло ви је има ју ћи гим
на зиј ску ма ту ру, а не ма ју ћи мо гућ но сти да у Бо
го сло ви ји по стиг ну фа кул тет ску ква ли фи ка ци
ју по че ше на пу шта ти ову и та ко да нас у све че
ти ри го ди не Бо го сло ви је има са мо 15 слу ша о ца, 
да кле тек 1/7 про пи са ног бро ја…“. Да ље је ре че
но да „не ра ци о нал ном тро ше њу“ нов ца за ову 
бо го сло ви ју „ва ља ста ти на пут и да ти мо гућ но
сти на шој бо го слов ској омла ди ни да сти че фа
кул тет ску ква ли фи ка ци ју уз ма ње из дат ке, што 
би се нај бо ље до сти гло пре на ша њем Бо го сло ви
је Кар ло вач ке као пра во слав но га бо го слов ско
га фа кул те та на уни вер зи тет у За греб“. „Осни ва

Светозар Прибићевић
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вет бе о град ског Пра во слав ног бо го слов ског фа
кул те та је 24. ју на 1921. од лу чио да због оче ки
ва ног, а ми сли ло се и не ми нов ног, уки да ња за
гре бач ког Ис точ нопра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та рас пи ше кон курс за но ва на став нич
ка ме ста ка ко би би ли пре да ва ни „сви пред ме ти“ 
у школ ској 1921/22. го ди ни.27 У бе о град ским кру
го ви ма се оче ки ва ло да Пра во слав ни бо го слов
ски фа кул тет ус по ста ви рад у пу ном оби му са мо 
ако бу де уки нут за гре бач ки Ис точ нопра во слав
ни бо го слов ски фа кул тет.

Спор Ми ни стар ства фи нан си ја  
и Ис точ но-пра во слав ног  
бо го слов ског фа кул те та

То ком 1920. и 1921. „де ка нат [Источнопра во
слав ног бо го слов ског фак улт ета] по ред свих на
сто ја ња ни је мо гао на ћи не са мо по треб них про
сто ри ја за фа кул тет, не го ни ти јед не со бе за сво
ју кан це ла ри ју, те је де кан мно го пу та мо рао, по
што не ма свог ста на, ре ша ва ти зва нич не спи се 
у ка ва ни“. Да би про блем са сме шта јем био ре
шен, де ка нат Ис точ нопра во слав ног бо го слов
ског фа кул те та је 20. ја ну а ра 1921. упу тио пр
ви пред лог По вје ре ни штву за про свје ту и вје
ре у Хр ват ској и Сла во ни ји да се ра ди из град ње 
згра да фа кул те та и сту дент ског ин тер на та от ку
пи зе мљи ште у Вла шкој ули ци у За гре бу. За тим 
је 29. сеп тем бра 1921. усле дио дру ги и ур гент ни
ји пред лог овом по ве ре ни штву у ко јем је на ве
де но да би уз фа кул тет и ин тер нат тре ба ло по
ди ћи згра ду бу ду ће срп ске епи ско пи је. Де ка нат 
је истог да на ова кав пред лог упу тио Ми ни стар
ству про све те и Ми ни стар ству ве ра Кра ље ви не 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.28 По вје ре ни штво за 

27 АПБФ, За пи сник са сед ни це Са ве та Пра во слав ног бо го
слов ског фа кул те та, 24. јун 1921.

28 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
Фонд 66, Фа сци кла 175. — До пис Де ка на та Ис точ нопра

сти в. д. на чел ни ка Пра во слав ног оде ље ња Ми
ни стар ства ве ра 5. ја ну а ра 1921.24 По вје ре ни штво 
за про свје ту и вје ре у Хр ват ској и Сла во ни ји је 16. 
апри ла 1921. об ја ви ло при вре ме ни ста тут Ис точ
нопра во слав ног бо го слов ског фа кул те та.25

Ме ђу тим, при ли ке су до ста за ви си ле и од 
ста ња на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул
те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду и ње го вог ути ца
ја. У ле то 1921. Ве сник Срп ске цр кве је об ја вио да 
је на бе о град ском Пра во слав ном бо го слов ском 
фа кул те ту, ко ји је то ком 1920/21. др жао на ста ву 
са мо за пр ву го ди ну и тре ба ло је да се из го ди не 
у го ди ну раз ви ја, пре да ва ло са мо осам про фе со
ра. На став ни ка дар је тре ба ло по ве ћа ва ти да би 
се ус по ста ви ла ре дов на на ста ва за че ти ри го ди
не сту ди ја. Ве сник Срп ске цр кве је об ја вио и ово: 

„На слу чај, да се по чет ком иду ће школ ске го ди не 
не отво ри про јек то ва ни пра во слав ни бо го слов
ски фа кул тет и на Уни вер зи те ту у За гре бу, по
пу ни ће се од мах са став на став нич ког ко ле ги ју ма 
бе о град ског фа кул те та и у иду ћој школ ској го
ди ни ра ди ће у ње му све че ти ри го ди не…“.26 Са

ног бо го слов ског фа кул те та Ми ни стар ству про све те од 18. 
апри ла 1922. под Бр. 98.

24 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 42, 5. ја ну ар 1921, В. Бр. 135. — Од лу ка за ступ ни ка 
ми ни стра ве ра за ве де на као до ку мент Пра во слав ног оде ље
ња Ми ни стар ства ве ра.

25 Sve u či li šte Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca u Za gre bu  
1874–1924: Spo me ni ca Aka de mič kog se na ta, Za greb 1925, 71.

26 „На ша ду хов на про све та у овој школ ској го ди ни“, Ве сник 
Срп ске цр кве, ју лиав густ 1921, 377.
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За гре бу, или не“.31 У ок то бру 1922. ми ни стар про
све те Све то зар При би ће вић је тра жио од ми ни
стра фи нан си ја Ко сте Ку ма ну ди ја, свог стра нач
ког ко ле ге, да одо бри кре дит за ку по ви ну зе мљи
шта на ко јем би би ла по диг ну та згра да Ис точ
нопра во слав ног бо го слов ског фа кул те та. Ми
ни стар фи нан си ја је то од мах од био.32

31 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — За бе ле шка је на пра вље на из ме ђу 26. де
цем бра 1921. и 4. мар та 1922. На до ку мен ту се, уз ова два да
ту ма, на ла зи не ко ли ко де ло вод них бро је ва и ни је ја сно ко
ји се од но си на ову за бе ле шку.

32 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175, 10. ок то бар 1922. — Ми ни стар про све те ми
ни стру фи нан си ја ко ји је од го во рио 18. ок то бра 1922.; — Ко
ста Ку ма ну ди (Бе о град, 1874 — Бе о град, 1962), док то ри рао на 
Прав ном фа кул те ту у Па ри зу, пре да вао на Прав ном фа кул
те ту у Бе о гра ду. У Кра ље ви ни Ср би ји био члан Са мо стал
не ра ди кал не стран ке. Пре ма: Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро
да, 563.; — У Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца био члан 
Де мо крат ске стран ке, то ком 1921. и 1922. ми ни стар фи нан

про свје ту и вје ре у Хр ват ској и Сла во ни ји је 21. 
ок то бра 1921. за тра жи ло од Ми ни стар ства про
све те и Ми ни стар ства ве ра да обез бе де кре дит 
за из град њу згра де Ис точ нопра во слав ног бо го
слов ског фа кул те та.29 Ми ни стар ство ве ра је кра
јем 1921. до пи сом пи та ло Ми ни стар ство про све
те да ли је о то ме до не ло не ку од лу ку.30 На по ле
ђи ни до пи са је не ко из Ми ни стар ства про све те 
за бе ле жио: „Да че ка док се не ре ши пи та ње о то
ме, да ли ће прав. бо го слов. фа кул тет оста ти у 

во слав ног бо го слов ског фа кул те та По вје ре ни штву за про
свје ту и вје ре у Хр ват ској и Сла во ни ји од 29. сеп тем бра 
1921 под Бр. 122.

29 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — До пис По вје ре ни штва за про свје ту и вје
ре у Хр ват ској и Сла во ни ји Ми ни стар ству ве ра од 21. ли сто
па да 1921. под Бр. 43.162–1921.

30 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — До пис Ми ни стар ства ве ра Ми ни стар
ству про све те од 22. де цем бра 1921.
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жа ве ми то не до пу шта, и с дру ге, и мно го ви
ше, што има ве о ма ма ло ве ро ват но ће да ће На
род на Скуп шти на при ли ком пре тре са и ре ша
ва ња бу џе та за 1922. год. у оп ште одо бри ти кре
ди те за Ис точ нопра во слав ни фа кул тет у За гре
бу, а у том слу ча ју овај фа кул тет без у слов но мо ра 
би ти уки нут“.35 Ми ни стар ство про све те је кра
јем ја ну а ра 1922. оба ве сти ло По вје ре ни штво за 
про свје ту и вје ре да због фи нан сиј ских при ли
ка у др жа ви не ће би ти одо брен кре дит за Ис точ
нопра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, али ни је 
по ме ну ло мо гућ ност да фа кул тет бу де уки нут.36

Као што смо ви де ли, 1922. већ је би ло из ве
сно да Ис точ нопра во слав ни бо го слов ски фа
кул тет не ће оп ста ти. Фи нан сиј ски про бле ми са 
ко ји ма се фа кул тет су о чио до се гли су ни во пра
ве кон тро вер зе у је сен 1922. го ди не. Вла дан Мак
си мо вић је у мар ту 1923, при се ћа ју ћи се до га ђа
ја из прет ход не је се ни, пи сао да је Ис точ нопра
во слав ни бо го слов ски фа кул тет при мио „пот
пи са ни усме ни из ве штај од та да шње га ми ни
стра про све те го спо ди на При би ће ви ћа и ми ни
стра фи нан си ја го спо ди на Ку ма ну ди из ве штај, 
да су бу џе том за 1922/1923. оси гу ра ни кре ди ти за 
5 про фе со ра ово га фа кул те та. Г. про фе сор ме ди
цин ско га фа кул те та Сме тан ка, ко ји је био у ис
тој сед ни ци фи нан сиј ско га од бо ра у ко јој је ре
ша ва но пи та ње кре ди та за овај фа кул тет, са оп
штио је пот пи са но ме, да је на пред лог др. Во
ји сла ва Ја њи ћа се кре та ра На род не Скуп шти не 
одо брен кре дит за пет про фе со ра ово га фа кул те
та на осно ву ње го ва из вје шта ја, да је за ко но дав
ни од бор На род не Скуп шти не оза ко нио Ви со ки 
Кра љев ски Указ о осни ва њу пра во слав ног бо го

35 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — До пис ми ни стра фи нан си ја ми ни стру 
про све те од 25. ја ну а ра 1922. под Д. Р. Бр. 8276.

36 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175, 30. ја ну ар 1922, В. Н. Бр. 393. — Ми ни стар
ство про све те По вје ре ни штву за про свје ту и вје ре.

Ово ни су би ли је ди ни фи нан сиј ски про бле
ми ко ји су до во ди ли у пи та ње оп ста нак фа кул
те та. Сре ди ном ја ну а ра 1922. про де кан Вла дан 
Мак си мо вић је пи сао ми ни стру про све те ка
ко „од осни ва ња прав. бо го слов ско га фа кул те
та у За гре бу до да нас још ни су одо бре ни кре ди
ти за лич не и ма те ри јал не из дат ке за овај фа кул
тет. По кра јин ска вла да по кри ва ла је из дат ке по
зај ми ца ма до одо бре ња тра же них кре ди та. Ова
кво ста ње не мо же се ап со лут но ви ше др жа ти и 
пред сто ји мо гућ ност да по кра јин ска вла да об у
ста ви и лич не из дат ке про фе со ри ма ово га фа
кул те та све док не сту пи на сна гу пред ра чун за 
1922. г. Ти ме би био до ве ден у пи та ње оп ста нак 
фа кул те та, по тре бан нам ка ко из кул тур нопро
свет них та ко и на ци о нал них раз ло га“. Мак си мо
вић је за мо лио да Ми ни стар ство про све те за тра
жи од ју го сло вен ске вла де и ми ни стра фи нан си
ја да одо бре „ван ред ни кре дит“ за „по кри ће лич
них и ма те ри јал них из да та ка на овај фа кул тет за 
вре ме од 1. ок то бра 1921. до сту па ња на сна гу бу
џе та за год. 1922“. Тим нов цем „по кри ли би се до
са да шњи из да ци и омо гу ћи ло би се име но ва ње 
иза бра них на став ни ка без ко га не мо же да се за
поч не рад на фа кул те ту“.33 При би ће вић је за мо
лио Ку ма ну ди ја да иза ђе у су срет „оправ да ном 
зах те ву“ Ис точ нопра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та.34 Ку ма ну ди му је од го во рио: „По во
дом пред ше пред став ке, част ми је из ве сти ти Вас 
да се ис тој не мо гу ода зва ти са раз ло га што, с јед
не стра не, да на шња фи нан сиј ска си ту а ци ја др

си ја и ја ко крат ко ми ни стар уну тра шњих по сло ва. Пре ма: 
Вла де Ср би је, 290–294.; Гра до на чел ник Бе о гра да био је од 22. 
ав гу ста 1926. до 18. фе бру а ра 1929.

33 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — До пис про де ка на Ис точ нопра во слав
ног бо го слов ског фа кул те та Ми ни стру про све те од 17. ја ну
а ра 1922. под Бр. 23.

34 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175, 17. ја ну ар 1922, В. Н. Бр. 205. — Ми ни стар 
про све те ми ни стру фи нан си ја.

Коста Кумануди
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ко ји сво јим не ма ром и не па жњом до во ди у опа
сност ег зи стен ци ју јед но га про свет но га ин сти ту
та, ко ји је ство рен по тре бом на ше про свет не по
ли ти ке, ко ја је по ве ре на Ва ма, Го спо ди не Ми ни
стре“. У мол би је за кљу че но ка ко је „скрај ње вре
ме, да се овај фа кул тет јед ном већ ста ви на чвр сто 
тло и на тај на чин пре ста не би ти пред ме том под
сме ха са стра не ње го вих про тив ни ка, ко ји су ве
ро ват но и скри ви ли ову по гре шку“.38 

Ку ма ну ди је, из гле да, с на ме ром оп стру и
сао Ис точ нопра во слав ни бо го слов ски фа кул тет. 
Ср би јан ско кри ло Де мо крат ске стран ке ко јем је 
при па дао би ло је у по ли тич ком су ко бу са пре
чан ским кри лом Све то за ра При би ће ви ћа око од
но са пре ма хр ват ском пи та њу и уре ђе њу др жа ве. 
Да ви до ви ће ве де мо кра те су же ле ле рас те ре ће
ње срп скохр ват ских од но са пу тем усту па ка Хр
ва ти ма и убла жа ва њем цен тра ли зма.39 Ис точ но

38 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — „Мол ба за ис прав ку по гре шке у бу џе
ту за год. 1922/1923“, ко ју је Де ка нат Ис точ нопра во слав ног 
бо го слов ског фа кул те та по слао ми ни стру про све те 4. ок то
бра 1922, под Бр. 171.

39 Bra ni slav Gli go ri je vić, De mo krat ska stran ka i po li tič ki od no
si u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, Be o grad 1970, 247–266.; 
Bra ni slav Gli go ri je vić, Par la ment i po li tič ke stran ke i Ju go sla vi
ji (1919–1929), Be o grad 1979, 75, 279–284.; — У сеп тем бру 1920. 
до шло је до по бу не хр ват ских се ља ка ко ја је би ла „иза зва на 
под јед на ко ме ра ма цен трал не вла де у Бе о гра ду у ве зи са жи
го са њем сто ке и Ра ди ће вом ан ти др жав ном аги та ци јом“. По
бу на хр ват ских се ља ка збли жи ла је та да Па ши ће ве ра ди ка ле 
и При би ће ви ће ве де мо кра те. Ме ђу тим, Хр ват ска за јед ни ца 
је због на сил ног сла ма ња по бу не на пра ви ла от клон од по ли
ти ке две нај ве ће ју го сло вен ске стран ке (Ђор ђе Ђ. Стан ко вић, 
Ни ко ла Па шић и Хр ва ти, Бе о град 1995, 95), са ко ји ма је та да, 
уз Сло вен ску људ ску стран ку и не за ви сне по је дин це по пут 
Ан те Трум би ћа, чи ни ла ју го сло вен ску вла ду (Вла де Ср би је, 
288–289).; Има ми шље ња ка ко се на кон по бу не по ка за ло да 

„Хр ва ти не мо гу при хва ти ти Кра љев ство СХС као сво ју др
жа ву“ и да су по том при хва ти ли Стје па на Ра ди ћа као на ци
о нал ног ли де ра. На из бо ри ма за Уста во твор ну скуп шти ну 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 28. но вем бра 1920. Ра
ди ће ва Хр ват ска се љач ка стран ка је по ста ла нај ја ча хр ват
ска пар ти ја, че твр та по сна зи на ју го сло вен ском ни воу (Ivo 
Pe rić, нав. де ло, 319, 324).; Хр ват ско пи та ње је то ком 1921. до

слов ско га фа кул те та у За гре бу. Ме ђу тим кад је 
овај де ка нат по кре нуо код по кра јин ске упра ве у 
За гре бу пи та ње име но ва ња про фе со ра кон ста
то ва ло се, да је у штам па но ме при мјер ку бу џе
та за год. 1922/1923. по гре шком из о ста вљен нат
пис ‘пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет’, а по зи
ци је одо бре не за ње га да су уне се не под на слов 
‘ка то лич ки фа кул тет’ јед ним де лом, а дру гим де
лом под ‘шу мар ского спо дар ски фа кул тет’“ тим 
по во дом по слао је овај де ка нат мол бу го по ди ну 
ми ни стру про све те за ис прав ку ове по гре шке у 
бу џе ту…“.37

У по ме ну тој мол би де ка на та Ис точ нопра
во слав ног бо го слов ског фа кул те та од 4. ок то бра 
1922. Све то за ру При би ће ви ћу је ука за но на „јед ну 
кар ди нал ну по гре шку“ у бу џе ту Ми ни стар ства 
про све те јер је су ма нов ца одо бре на за пла те дво
ји це про фе со ра Ис точ нопра во слав ног бо го слов
ског фа кул те та при до да та ри мо ка то лич ком те о
ло шком фа кул те ту, а за још тро ји цу до да та шу
мар ском фа кул те ту. Да ље је још ре че но: „У при
ло гу част је ово ме Де ка на ту по сла ти пре пис ове 
гла ве и пар ти је ка ко она тре ба да из гле да, ко ји је 
пре пис до би вен из оде ље ња за про све ту и ве ре у 
За гре бу, а ко ји са ста вљен пре ма бе ле шка ма г. бан
ског са вет ни ка др. За ји ћа, ко ји је био у сед ни ци 
фи нан сиј ско га од бо ра, у ко ји је до не се на ко нач на 
ре дак ци ја ове гла ве и пар ти је бу џе та“. „Из ве шта
ва ју ћи Вас, Го спо ди не Ми ни стре, о овој по гре
шци, ко ја мо же би ти суд бо но сна за оп ста нак овог 
фа кул те та, овај Де ка нат нај уч ти ви је мо ли Вас, Го
спо ди не Ми ни стре, да од мах из во ли те под у зе ти 
нај хит ни је и нај е нер гич ни је ко ра ке на над ле жном 
ме сту, да се ове по гре шке сме ста ис пра ве, а у ин
те ре су са ве сни јег ра да у бу ду ће код ова ко ва жних 
ства ри као што је бу џет за тра жи ти од Го спо ди на 
Ми ни стра Фи нан си ја да из на ђе и ка зни крив ца, 

37 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — Pro me mo ria.
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пред ло же ни ми ни стру про све те „на ука зно име
но ва ње“.40 Зва нич но је то учи ни ла По кра јин ска 
упра ва за Хр ват ску и Сла во ни ју ко ја је 7. но вем
бра 1921. пред ло жи ла ре дов не про фе со ре Ис точ
нопра во слав ног бо го слов ског фа кул те та др Ви
кен ти ја Ву ји ћа за цр кве но пра во, др Да не та Тр
бо је ви ћа за пе да го ги ју и ме то до ло ги ју ве ро на у
ке, др Ла за ра Мир ко ви ћа за ли тур ги ку са цр кве
ном ар хе о ло ги јом и оми ли ти ку, и др Све то ми ра 

40 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — Из ве штај Де ка на та Ис точ нопра во слав
ног бо го слов ског фа кул те та Ми ни стар ству про све те од 18. 
апри ла 1922. под Бр. 98.

пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет је ве ро ват но 
ви ђен као још јед но При би ће ви ће во ору ђе при
ти ска. Ку ма ну ди је, та ко ђе, и као про фе сор Бе о
град ског уни вер зи те та мо жда же лео да Ис точ но
пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет пре ста не са 
ра дом и ти ме омо гу ћи ја ча ње бе о град ског Пра
во слав ног бо го слов ског фа кул те та.

Бор ба за оп ста нак Ис точ но-пра во слав ног  
бо го слов ског фа кул те та,  

ње го ви про фе со ри и сту ден ти

Нај ви ше по да та ка о ра ду Ис точ нопра во слав
ног бо го слов ског фа кул те та оста вио нам је, на
рав но, де кан и про де кан овог фа кул те та Вла дан 
Мак си мо вић. На осно ву ње го вих из ве шта ја ми
ни стар ству про све те мо же мо ре кон стру и са ти 
на по ре око име но ва ња на став ног ка дра и упи са 
сту де на та, а уз то и при ве сти кра ју при чу о овом 
фа кул те ту.

Већ смо ви де ли да су при ли ком осни ва ња 
Ис точ нопра во слав ног бо го слов ског фа кул те та 
име но ва на тро ји ца ре дов них про фе со ра: де кан 
Вла дан Мак си мо вић, Ни ко ла Ђу рић и Ди ми три
је Сте фа но вић. Они су офор ми ли про фе сор ски 
збор ко ји је по чет ком школ ске 1921/22. иза брао 
но ве про фе со ре, чи ме је њи хов број укуп но из
но сио: се дам ре дов них про фе со ра, два ван ред на 
и че ти ри до цен та. Но во и за бра ни на став ни ци су 

би ја ло на за ма ху. На из бо ри ма за скуп шти ну гра да За гре ба, 
Хр ват ски блок (Хр ват ска се љач ка стран ка, Хр ват ска за јед
ни ца, Хр ват ска стран ка пра ва) пред во ђен Стје па ном Ра ди
ћем за дао је озби љан уда рац срп ској и ју го сло вен ској по ли
ти ци у Хр ват ској. Блок је убе дљи во по бе дио на за гре бач ким 
из бо ри ма одр жа ним 11. де цем бра 1921. го ди не (Ivo Pe rić, нав. 
де ло, 356).; То ком 1922. до шло је до за о штра ва ња од но са из
ме ђу пре чан ског и ср би јан ског кри ла Де мо крат ске стран ке. 
При би ће вић је по др жа вао ра ди кал ску по ли ти ку цен тра ли
зма, а Да ви до вић је сма трао да све те же ју го сло вен ске при
ли ке и срп скохр ват ски спор тре ба ре ши ти уступ ци ма Хр ва
ти ма пу тем убла жа ва ња цен тра ли зма. (Ђор ђе Ђ. Стан ко вић, 
нав. де ло, 190–191).

Димитрије Стефановић
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точ нопра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту.43 
Име но ван је и Ми лан Ге ор ги је вић за ван ред
ног про фе со ра упр кос бу џет ским огра ни че њи
ма.44 Ву јић је 2. де цем бра 1922. ја вио за гре бач ком 
фа кул те ту ка ко му је жао што не мо же да при
хва ти име но ва ње за про фе со ра Ис точ нопра во
слав ног бо го слов ског фа кул те та.45 Мир ко вић је 
7. де цем бра 1922. оба ве стио за гре бач ки Ис точ но
пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет ка ко је „дао 
реч“ бе о град ском Пра во слав ном бо го слов ском 
фа кул те ту да ће на ње му пре да ва ти и при том 
је обра зло жио: „… сво ју реч дао сам он да, ка да 
мој указ за За греб ни це ле го ди не да на иза из
бо ра у Ака дем ском Се на ту ни је ни ка ко из и шао, 
те сам ми слио да уоп ће не ће ни из и ћи“.46 Обо
ји ца про фе со ра су вра ти ла де кре те о свом име
но ва њу, а Де ка нат Ис точ нопра во слав ног бо го
слов ског фа кул те та је оба ве стио Ми ни стар ство 
про све те да „ни је мо гао при ми ти зна њу њи хо во 
вра ћа ње Де кре та о име но ва њу бу ду ћи, да су они 
сво је вре ме но при ста ли на из бор њи хов за про
фе со ре ово га фа кул те та“. Ис точ нопра во слав ни 
бо го слов ски фа кул тет их је још јед ном по звао 

43 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — До пис Де ка на та Ис точ нопра во слав ног 
бо го слов ског фа кул те та Ми ни стар ству про све те од 22. де
цем бра 1922. под Бр. 236.

44 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — До пис По кра јин ске упра ве за Хр ват ску 
и Сла во ни ју, одје ље ње за про свје ту и вје ре, од 10. мар та 1923. 
под Бр. 10.464–1923, Ми ни стар ству про све те.

45 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — Пи смо Ви кен ти ја Ву ји ћа Ис точ нопра
во слав ном бо го слов ском фа кул те ту од 7. де цем бра 1922.

46 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — Пи смо Ла за ра Мир ко ви ћа Ис точ нопра
во слав ном бо го слов ском фа кул те ту од 7. де цем бра 1922.; — 
Ла зар Мир ко вић (Пив ни це, Бач ка, 1885 — Срем ски Кар лов ци, 
1968), за вр шио Кар ло вач ку гим на зи ју, Кар ло вач ку бо го сло
ви ју и Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет у Чер нов ци ма где 
је док то ри рао. На Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у 
Бе о гра ду пре да вао је ли тур ги ку. Пре ма: Бо го слов ски фа кул
тет Срп ске пра во слав не цр кве 1920–1980, 109–111.

Ри сти ћа за фи ло зо фи ју. Та ко ђе су пред ло же ни 
за ван ред не про фе со ре др Си ме он По по вић ко
ји би пре да вао апо ло ге ти ку и исто ри ју ре ли ги је, 
као и др Ми лан Ге ор ги је вић за цр кве но сло вен
ски и грч ки је зик.41 Ме ђу тим, од ла га њем до но
ше ња др жав ног бу џе та за 1922. име но ва ње је оне
мо гу ће но. У ја ну а ру 1922. Ди ми три је Сте фа но
вић је име но ван за про фе со ра бе о град ског Пра
во слав ног бо го слов ског фа кул те та, иако је био 
де кан за гре бач ког Ис точ нопра во слав ног бо го
слов ског фа кул те та у школ ској 1921/22. го ди ни. 
Мак си мо вић је на вео да Сте фа но вић о то ме ни је 
оба ве стио ни оста лу дво ји цу ко ле га са Ис точ но
пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та ни За гре
бач ко све у чи ли ште. Мак си мо вић је сма трао да је 
Сте фа но ви ћев „не ло јал ни по сту пак“ био „те жак 
уда рац“ за Ис точ нопра во слав ни бо го слов ски 
фа кул тет. Оста ла су, да кле, са мо дво ји ца про фе
со ра — Мак си мо вић и Ђу рић, а по треб ни тро
чла ни про фе сор ски збор пре стао је да по сто ји. 
Ре дов на на ста ва ни је мо гла да поч не.42

Овим не во ље ни су окон ча не. Бу џе том за 
школ ску 1922/23. је, на кон цу, би ло омо гу ће но 
име но ва ње дво ји це но вих про фе со ра Ис точ но
пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та. Та ко су 
4. ок то бра 1922. кра љев ским ука зом име но ва ни 
за ре дов не про фе со ре Ви кен ти је Ву јић и Ла зар 
Мир ко вић, али су они од би ли да пре да ју на Ис

41 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — До пис По кра јин ске упра ве за Хр ват ску и 
Сла во ни ју, одје ље ње за про свје ту и вје ре, од 29. ав гу ста 1922. 
под Бр. 34.171–1922, Де ка на ту Ис точ нопра во слав ног бо го
слов ског фа кул те та.

42 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — Из ве штај Де ка на та Ис точ нопра во слав
ног бо го слов ског фа кул те та Ми ни стар ству про све те од 18. 
апри ла 1922. под Бр. 98.; — Ди ми три је Сте фа но вић (Па ши ће
во, Бач ка, 1882 — Бе о град, 1945), за вр шио Кар ло вач ку бо го
сло ви ју и Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет у Чер нов ци ма 
где је док то ри рао. На Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те
ту у Бе о гра ду пре да вао Но ви за вет. Пре ма: Бо го слов ски фа
кул тет Срп ске пра во слав не цр кве 1920–1980, 165–166.
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ном бо го слов ском фа кул те ту то ком 1923. ра ди ла 
че ти ри про фе со ра: тро ји ца Ср ба и је дан Хр ват.50

До овог мар та 1923. на ста ва на Ис точ нопра
во слав ном бо го слов ском фа кул те ту си гур но ни
је по че ла.51 Чи ни се да је на ста ве доц ни је ипак 
би ло у не ком све де ном ви ду. Пр во ће мо се вра
ти ти ма ло уна зад ка ко би смо са гле да ли струк ту
ру сту де на та Ис точ нопра во слав ног бо го слов
ског фа кул те та.

Мак си мо вић је то ком 1921/22. „узео на се бе 
ду жност, да слу ша о це Iго ди не, ко ји су у За гре бу 
на ста ње ни у за јед нич кој со би јед не во јар не упу
ћу је на са мо ста лан рад код ку ће, у уни вер зи тет
ској би бли о те ци те ру ко во ди њи хо вим се ми нар
ским ра дом из ди сци пли на, ко је би се има ле пре
да ва ти у пр вој го ди ни. Си лом окол но сти… рад 
на фа кул те ту мо рао се огра ни чи ти на рад сту де
на та у би бли о те ци и у се ми на ру“. У тој школ ској 
го ди ни би ло је упи са но 46 сту де на та: 28 сту де на
та I го ди не, 2 сту ден та II го ди не, 6 сту де на та III 
го ди не и 10 сту де на та IV го ди не. По ред њих, још 
23 кан ди да та су се при ја ви ла за упис, „с тим, да 
ће се упи са ти фор мал но чим бу ду по че ла пре да
ва ња, а пре то га да због ма тер јал них раз ло га не 
мо гу до ћи у За греб. Ве ли ку за бу ну ме ђу слу ша
о це уне ле су ве сти, ко је су се ши ри ле при ват но 
и по но ви на ма, по во дом пред ло га ко ми си је уни
вер зи тет ских про фе со ра о уки да њу ово га фа
кул те та… То је је дан од глав них раз ло га, да су 
се слу ша о ци устру ча ва ли до ћи у За греб и упи
си ва ти се на фа кул тет“. У апри лу 1922. у За гре
бу се на ла зио „не зна тан број сту де на та, а у за
јед нич кој со би у во јар ни на ла зе се ве ћи ном сту

и Сла во ни ју, одје ље ње за про свје ту и вје ре, од 10. мар та 1923. 
под Бр. 10.464–1923, Ми ни стар ству про све те.

50 Со фи ја Бо жић, нав. де ло, 669.
51 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 

66, Фа сци кла 175. — Pro me mo ria.; као и До пис По кра јин ске 
упра ве за Хр ват ску и Сла во ни ју, одје ље ње за про свје ту и вје ре, 
од 10. мар та 1923. под Бр. 10.464–1923, Ми ни стар ству про све те.

да при хва те сво ја ме ста, а по том је тра жио и од 
ми ни стра про све те да по зо ве ову дво ји цу про
фе со ра да при хва те сво ја име но ва ња. У про тив
ном, Де ка нат је тра жио да бу ду име но ва на дру
га дво ји ца про фе со ра. У истом до пи су је на ве де
но да ни Ила ри он Зе рем ски не же ли да бу де про
фе сор на за гре бач ком Ис точ нопра во слав ном 
бо го слов ском фа кул те ту, па за но ва два име но
ва ња до ла зе у об зир као ре дов ни про фе со ри др 
Во ји слав Ја нић за Но ви за вет, др Да не Тр бо је
вић за пе да го ги ју и ме то до ло ги ју ве ро на у ке и др 
Све то мир Ри стић за фи ло зо фи ју, а као ван ред
ни про фе сор др Си ме он По по вић за апо ло ге ти
ку и исто ри ју ре ли ги је. Де ка нат Ис точ нопра во
слав ног бо го слов ског фа кул те та је за мо лио ми
ни стра про све те да ода бе ре дво ји цу кан ди да та.47 
Но ви ми ни стар про све те, ра ди кал Ми лош Три
фу но вић је у ја ну а ру 1923. при хва тио Ву ји ће ву и 
Мир ко ви ће ву од лу ку да не при хва те про фе сор
ска ме ста у За гре бу и о то ме је оба ве стио но во
и ме но ва ног ми ни стра ве ра и стра нач ког ко ле гу 
Љу бо ми ра Јо ва но ви ћа.48 

Да кле, у 1923. го ди ну Ис точ нопра во слав ни 
бо го слов ски фа кул тет је ушао са три име но ва на 
про фе со ра: Мак си мо ви ћем, Ђу ри ћем и Ге ор ги
је ви ћем. По што ни је мо гао да на ђе стан у За гре
бу, Ге ор ги је вић до мар та 1923. ни је сту пио на ду
жност.49 Мо гу ће је и да су на Ис точ нопра во слав

47 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — До пис Де ка на та Ис точ нопра во слав ног 
бо го слов ског фа кул те та Ми ни стар ству про све те од 22. де
цем бра 1922. под Бр. 236.

48 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175, 1. ја ну ар 1923, П. Бр 17. — До пис Ми ни стар
ства про све те Ми ни стар ству ве ра.; — Ми лош Три фу но вић 
је био ми ни стар про све те у две Па ши ће ве вла де у укуп ном 
тра ја њу од 16. де цем бра 1922. до 27. мар та 1924. На овој функ
ци ји за ме нио је Све то за ра При би ће ви ћа, ко ји је од 27. мар та 
1924. по но во по стао ми ни стар про све те. За ви ше о вла да ма 
ви де ти у: Вла де Ср би је, 293–301.

49 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — До пис По кра јин ске упра ве за Хр ват ску 
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нопра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту су те 
го ди не „ра ди ли 2 ре дов на про фе со ра, 2 су плен
та и 1 до це нат. Пре да ва на је Дог ма ти ка, Ети ка, 
Исто ри ја ре ли ги је, Фи ло зо фи ја, Пе да го ги ја, Со
ци о ло ги ја и Же нид бе но пра во“. За кљу че но је да 
су по треб на име но ва ња но вих иза бра них про фе
со ра и да су раз вит ку фа кул те та „сме та ле вер зи
је о ње го вом уки да њу, а сва ка ко би би ло у ин те
ре су цр кве и на ро да, да се овај фа кул тет одр жи 
и што бо ље раз ви је, што ми нај у срд ни је же ли мо“. 
Школ ска го ди на је за вр ше на 18. ју ла 1923.54

У Спо ме ни ци Ака дем ског се на та За гре бач
ког све у чи ли шта из 1925. не ма по ме на ни ти да 
је на ста ве на Ис точ нопра во слав ном бо го слов
ском фа кул те ту би ло ни ти да ни је. За раз ли ку 
од Ве сни ка Срп ске цр кве ко ји је за бе ле жио да је 
у лет њем се ме стру школ ске 1922/23. сту ди ра ло 30 
сту де на та, у Спо ме ни ци пи ше да је овај се ме стар 
на Ис точ нопра во слав ном бо го слов ском фа кул
те ту упи са ло 26 слу ша ла ца.55

Из прет ход ног члан ка у Ве сни ку Срп ске цр
кве би се мо гло за кљу чи ти да је на ста ва по че ла 
кра јем зим ског се ме стра ко ји се на за гре бач ком 
Ис точ нопра во слав ном бо го слов ском фа кул те
ту за вр ша вао пред Вас крс,56 од но сно кра јем мар
та или по чет ком апри ла 1923.57 У Рек то ра ту За

54 „Хро ни ка. Са пра во слав но га Бо го слов ско га Фа кул те та у 
За гре бу“, Ве сник Срп ске цр кве, мартав густ 1923, 179.; — Пре
ма Ни ко ли Га ври ло ви ћу из да ва ње „ап со лу тар не све доџ бе“ са 
по пи сом оце на и пот пи си ма про фе со ра озна ча ва ло је успе
шан за вр ше так шко ло ва ња. За ви ше ви де ти у: Ни ко ла Га
ври ло вић, нав. де ло, 90.

55 Sve u či li šte Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca u Za gre bu..., 71.
56 По да так о уоби ча је ном окон ча ва њу зим ских се ме стра на 

за гре бач ком Ис точ нопра во слав ном бо го слов ском фа кул
те ту се на ла зи у за пи сни ку бе о град ског Пра во слав ног бо
го слов ског фа кул те та ко ји је раз ма трао мол бе дво ји це за
гре бач ких сту де на та о пре ла ску на бе о град ски фа кул тет. О 
то ме ви де ти у: АПБФ, За пи сник са сед ни це Са ве та Пра во
слав ног бо го слов ског фа кул те та, 8. април 1922.

57 Пре ма тро бро ју бе о град ске По ли ти ке од 7, 8. и 9. апри ла 
1923. ви ди мо да су пра во слав ни хри шћа ни про сла ви ли Ус

ден ти из ру ских из бје гли ца. Они жи ве ов де сто
га да има ју стан те као сту ден ти ово га фа кул те
та ужи ва ју ме сеч ну пот по ру од др жав не ко ми си
је за Ру ске из бе гли це од 400 ди на ра ме сеч но. У 
слу ча ју да пре ста ну би ти сту ден ти ма ово га фа
кул те та гу бе стан и пот по ру“. Због ова кве си ту
а ци је, Де ка нат Ис точ нопра во слав ног бо го слов
ског фа кул те та је пи тао Ми ни стар ство про све те 
да ли да уоп ште упи су је сту ден те у дру ги се ме
стар школ ске 1921/22. го ди не.52

Рек тор За гре бач ког све у чи ли шта је 28. фе
бру а ра 1923. оба ве стио Ми ни стар ство про све те 
да је у том мо мен ту на Ис точ нопра во слав ном 
бо го слов ском фа кул те ту би ло упи са но 49 сту
де на та.53 Ве сник Срп ске цр кве је у ав гу стов ском 
бро ју 1923. об ја вио чла нак о ра ду Ис точ нопра
во слав ног бо го слов ског фа кул те та за школ ску 
1922/23. го ди ну. Пре ма овом члан ку, зим ски се
ме стар су упи са ла 52 сту ден та, а ка ко због остав
ки Ву ји ћа и Мир ко ви ћа на ста ва ни је мо гла „на 
вре ме за по че ти, број сту де на та је опа дао та ко, да 
су се на фа кул те ту, кад су по че ла пре да ва ња за
те кла са мо 28 сту де на та. Оста ли су се раз бе жа ли 
по дру гим фа кул те ти ма у стра ху да не из гу бе се
ме стар. Од ових 28 би ло је 11 на ших др жа вља на 
Ср ба и 17 Ру са“. Да ље је ре че но да је лет њи се ме
стар упи са ло „30 сту де на та — 13 Ср ба и 17 Ру са. 
За ис пи те се при ја ви ло 18 сту де на та а 12 су оста
ви ли по ла га ње ис пи та у је се њем ро ку. Од при
ја вље них по ло жи ли су ис пит за I. го ди ну 8 и за 
IV. Год. 8, а сед мо ри ца су до би ла ап со лу тар не све
доџ бе“, од но сно за вр ши ла фа кул тет. На Ис точ

52 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — Из ве штај Де ка на та Ис точ нопра во слав
ног бо го слов ског фа кул те та Ми ни стар ству про све те од 18. 
апри ла 1922. под Бр. 98.

53 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 161. — До пис са ис ка зом рек то ра За гре бач ког 
све у чи ли шта о упи са ним сту ден ти ма овог уни вер зи те та, по
слат Ми ни стар ству про све те 28. фе бру а ра 1923.
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го во рио о про тив ни ци ма ове ви со ке шко ле. Пи
сао је ка ко су „нео пра два не и нео сно ва не вер зи
је, ко је се про но се о фа кул те ту“. О то ме је још ка
зао: „Та ко н. пр. не ки про тив ни ци ово га фа кул
те та твр де, да је осни ва ње ово га фа кул те та на
и шло на от пор у За гре бу, јер се сма тра као не ка 
про во ка ци ја и пр ви зна ци про зе ли ти зма пра во
слав не цр кве у за пад ном де лу на ше др жа ве. Ја са 
сво је стра не мо гу ре ћи, да ни шта од ово га от по
ра ни сам опа зио: зе маљ ска вла да је са ма пред ло
жи ла осни ва ње ово га фа кул те та; про фе со ри ка
то лич ко га фа кул те та при ми ли су нас нај леп ше 
и са гла си ли се с на ма о по тре би за јед нич ког ра
да на кул тур новер ском збли жа ва њу обих кон
фе си ја; не ки од њих што ви ше лич но су се за у
зи ма ли у Бе о гра ду, као н. пр. Др. Ци мер ман, за 
одр жа ње на шег фа кул те та у За гре бу; ака де мич
ки Се нат је ве ћи ном гла со ва ре шио, да фа кул тет 
тре ба одр жа ти. Тек ка да је из Бе о гра да од стра не 
уни вер зи те та и бе о град ског бо го слов ско га фа
кул те та по кре ну то пи та ње о то ме, ни је ли су ви
ше за нас два бо го слов ска фа кул те та, он да су не
ки про фе со ри би ли ми шље ња, да је до ста је дан 
ка то лич ки и је дан пра во слав ни бо го слов ски фа
кул тет, па да сто га тре ба уки ну ти ка то лич ки у 
Љу бља ни, а пра во слав ни у Бе о гра ду, а у За гре бу 
одр жа ти оба, да бу ду за јед но“. По што у но вом на
цр ту за ко на о уни вер зи те ти ма ни је би ло ме ста 
за Ис точ нопра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, 
Мак си мо вић је на вео да „ако би се ово усво ји ло, 
он да би у др жа ви би ло два ка то лич ка фа кул те
та а са мо је дан пра во слав ни бо го слов ски фа кул
тет, ма да број пра во слав них ни је ма њи од бро ја 
ка то ли ка. Кад се узме у об зир да на ши сту ден ти 
у да на шњим при ли ка ма не мо гу ићи на сту диј у 
Ру си ју он да ни у ко јем слу ча ју ни је су ви шан бо
го слов ски фа кул тет у За гре бу“.59 

59 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — Pro me mo ria.

гре бач ког све у чи ли шта су оче ки ва ли да Ис точ
нопра во слав ни бо го слов ски фа кул тет поч не 

„функ ци о ни ра ти“ то ком 1923. и пред ви де ли су, 
пре ма пред ло гу бу џе та за школ ску 1923/24. го ди
ну, сред ства за „пр во ње го во уре ђе ње“, на бав ку 
на ме шта ја, уџ бе ни ка и опре ма ње би бли о те ке.58 
На ста ве је, чи ни се, мо гло би ти са мо од сре ди не 
мар та 1923, а ни ка ко пре. Ме ђу тим, у овом тре
нут ку не ма мо по твр ду у ар хив ској гра ђи да је на
ста ва оба вља на и ако је сте, на ко ји на чин је оба
вља на. Зна мо ко би мо гла би ти дво ји ца ре дов них 
про фе со ра (Мак си мо вић и Ђу рић), али не зна мо 
ко би мо гао би ти до цент, да ли је гре шком у том 
зва њу по ме нут Ге ор ги је вић или је то мо жда био 
је дан про фе сор хр ват ске на ци о нал но сти. Што се 
су пле на та (пре да ва ча) ти че, то су мо гли би ти не
ки од иза бра них, али ука зно не и ме но ва них про
фе со ра. То су мо гли би ти и не ки дру ги. Чи ни се 
да је одр жа ва ње ис пи та нај ма ње под зна ком пи
та ња и они су одр жа ва ни у лет њем се ме стру 1923. 
го ди не. За са да не зна мо ко јих се дам сту де на та 
је ди пло ми ра ло и ко ли ко им је ис пи та и пред
ме та при зна ва но из Кар ло вач ке бо го сло ви је или 
не ке од ру ских ду хов них ака де ми ја. У овом тре
нут ку из гле да да су ис пи ти и пред ме ти из прет
ход них шко ла ма хом при зна ва ни чи ме је сту ден
ти ма омо гу ће но да бр же ди пло ми ра ју.

Про тив ни ци Ис точ но-пра во слав ног  
бо го слов ског фа кул те та  

и ње го во уки да ње

Мак си мо вић је у про ме мо ри ји Ис точ нопра во
слав ног бо го слов ског фа кул те та из мар та 1923. 

крс 8. апри ла 1923. (по но вом ка лен да ру). Пре ма По ли ти ци 
од 1. апри ла 1923. са зна је мо да су тог да на Ус крс про сла ви
ли оста ли хри шћа ни.

58 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 164. — Обра зло же ње осно ве бу џе та За гре бач
ког све у чи ли шта за школ ску 1923–24.
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тра кул тур но га у За гре бу ни ка ко се не би мо
гло сма тра ти као не са гла сно са про гра мом ра ди
кал не стран ке“. Мак си мо вић је по том за кљу чио 
да „не ма ни ка ких озбиљ них раз ло га за уки да ње 
ово га фа кул те та, а от пор про тив ово га фа кул те
та по ти че из цр кве них кру го ва с јед не и с дру ге 
стра не при че му игра знат ну уло гу и лич на ам би
ци ја по је ди на ца. Шо ве ни с ка то лич ке стра не ви
де у ово ме про зе ли ти зам с пра во слав не стра не, а 
пра во слав ни пре ба цу ју нам не цр кве ност и ли бе
ра ли зам, те се бо је, да ће мо се у За гре бу по ка то
ли чи ти. И јед но и дру го је упра во сме шно и знак 
је не ра зу ме ва ња ва жно сти ово га фа кул те та ни
ти при ли ка у За гре бу, где се има то ком вре ме на 
из вр ши ти кул тур но ује ди ње ње на ше га на ро да и 
на вер ском по љу“. Мак си мо вић је на кра ју про
ме мо ри је из мар та 1923. за мо лио ми ни стра про
све те Три фу но ви ћа да по др жи оп ста нак Ис точ
нопра во слав ног бо го слов ског фа кул те та и да 

„рад на фа кул те ту поч не у нај кра ћем вре ме ну“.61

Ме ђу тим, ра ди кал ски ми ни стар фи нан си
ја Ми лан Сто ја ди но вић је 20. ав гу ста 1923. за тра
жио од ми ни стра про све те да пре ду зме „по треб
не ме ре да се уки не пра во слав ни те о ло шки фа
кул тет у За гре бу, по што је та кав фа кул тет у Бе о
гра ду пот пу но до во љан да под ми ри по тре бе це
ле зе мље“.62 Ови ме је по че ла про це ду ра га ше ња 

61 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — Pro me mo ria.

62 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — До пис ми ни стра фи нан си ја ми ни стру 
про све те од 20. ав гу ста 1923. под Др. Р. Бр. 104854.; — Ми
лан Сто ја ди но вић (Ча чак, 1888 — Бу е нос Ај рес, 1961), по ли
ти чар и про фе сор Бе о град ског уни вер зи те та. Док то ри рао 
на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду. Био члан На род не ра ди
кал не стран ке и ми ни стар фи нан си ја Кра ље ви не Ср ба, Хр
ва та и Сло ве на ца од 1922. до 1926. Доц ни је ли дер Ју го сло
вен ске ра ди кал не за јед ни це и пред сед ник вла де од 1935. до 
1939. Кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић га је ин тер ни рао у уну тра
шњост Кра ље ви не Ју го сла ви је. Бри тан ци су га за тим од ве ли 
у Грч ку, по том де пор то ва ли на Ма у ри ци јус ода кле се пре ба
цио у Ар ген ти ну. Пре ма: Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, 1098.

Два пра во слав на бо го слов ска фа кул те та 
има ла су, да кле, на ме ру да уки ну је дан дру ги. За 
то су има ла, по све му су де ћи, по др шку сво јих 
уни вер зи те та. По зи ци ја бе о град ског Пра во слав
ног бо го слов ског фа кул те та је би ла, ипак, мно
го ја ча јер је ре дов но оба вљао на ста ву и ис пи те. 
Мак си мо вић, ме ђу тим, као да то ни је имао у ви
ду па је пред ло жио да се, по што „на црт за ко на 
о уни вер зи те ти ма не до зво ља ва сту ден ти ма бе о
град ско га фа кул те та, ко ји су свр ши ли Бо го сло
ви ју св. Са ве, да мо гу по ла га ти стро ге ис пи те и 
сти ца ти сте пен док то ра те о ло ги је“, бе о град ски 
Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет „пре тво ри у 
ду хов ну ака де ми ју са за дат ком да обра зу је рад
ни ке на цр кве ном по љу, а фа кул тет у За гре бу да 
спре ма рад ни ке на на уч ном и ду хов ном про свет
ном по љу“. Од но сно, „пра ви фа кул тет мо гао би 
би ти са мо онај у За гре бу“.60 Да кле, Мак си мо вић 
је пред ла гао на уч ни ста тус за за гре бач ки Ис точ
нопра во слав ни бо го слов ски фа кул тет на ште ту 
бе о град ског Пра во слав ног бе о град ског фа кул те
та чак и у тре нут ку ка да је сви ма би ло ја сно да ће 
ње гов за гре бач ки фа кул тет би ти уки нут.

Мак си мо вић је сма трао ка ко тре ба да де
ман ту је бли скост са Де мо крат ском стран ком: 

„Има још јед на вер зи ја ко ју сам чуо у Бе о гра ду да 
је фа кул тет у За гре бу екс по зи ту ра де мо крат ске 
стран ке у За гре бу и да су про фе со ри би ра ни по 
свом стра нач ком уве ре њу, а не објек тив но. Сма
трам за сво ју ду жност нај о длуч ни је ово де ман
ти ра ти. Уче шће Др. Ја ни ћа при осни ва њу ово га 
фа кул те та, пред лог ње гов за про фе со ра; факт да 
од иза бра них и по ста вље них про фе со ра дво ји
ца при па да ју ра ди кал ној стран ци, а дво ји ца ни
су ор га ни зи ра ни чла но ви ни јед не стран ке нај бо
ље по ка зу је не сми сле ност ове вер зи је. Шта ви
ше осни ва ње јед но га чи сто пра во слав но га цен

60 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — Pro me mo ria.
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док тор ску ди сер та ци ју на „два усме на стро га ис
пи та“ бра ни ли.65

Ми ни стар ство про све те је од Рек то ра та За
гре бач ког све у чи ли шта за тра жи ло ми шље ње о 
Ја ни ће вом пред ло гу да ма ту ран ти Бо го сло ви је 
Све тог Са ве до би ју мо гућ ност да упи шу Ис точ
нопра во слав ни бо го слов ски фа кул тет,66 а Ака
дем ски се нат За гре бач ког све у чи ли шта је 3. апри
ла 1924. су ге ри сао да би би ла по треб на „ну жна 
за кон ска но ве ла, пре ма ко јој би се оним сту ден
ти ма ко ји су свр ши ли бо го сло ви ју св. Са ве у Бе
о гра ду или у Ср. Кар лов ци ма, на осно ву свје доџ
бе бо го слов ног ис пи та зре ло сти до зво лио упис 

65 Sve u či li šte Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca u Za gre bu..., 71.
66 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 

66, Фа сци кла 175, 27. март 1924, В. Бр. 2549. — Ми ни стар ство 
про све те Рек то ра ту За гре бач ког све у чи ли шта.

Ис точ нопра во слав ног бо го слов ског фа кул те та. 
Рек тор За гре бач ког све у чи ли шта је кра јем сеп
тем бра 1923. тра жио од ми ни стра про све те Три
фу но ви ћа ми шље ње да ли да до зво ли упис сту
де на та на Ис точ нопра во слав ни бо го слов ски 
фа кул тет јер „до са да ни су име но ва ни по треб ни 
про фе со ри за ис точ но пра во слав ни бо го слов
ски фа кул тет у За гре бу“.63 

Да би спре чио га ше ње Ис точ нопра во слав
ног бо го слов ског фа кул те та ми ни стар ве ра из 
ра ди кал ских ре до ва Во ји слав Ја нић, ко ји је ак
тив но уче ство вао у осни ва њу и одр жа ва њу ове 
шко ле, за тра жио је кра јем мар та 1924. да се ма ту
ран ти ма Бо го сло ви је Све тог Са ве до зво ли упис 
и на Ис точ нопра во слав ни бо го слов ски фа кул
тет јер су до та да упи си ва ни са мо на бе о град ски 
Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет. Ја нић је 
ми ни стру про све те Све то за ру При би ће ви ћу, по
врат ни ку на ову функ ци ју, на пи сао да за гре бач
ки Ис точ нопра во слав ни бо го слов ски фа кул тет 

„има да из вр ши јед ну не са мо на уч ну не го и ва
жну и по треб ну на ци о нал ну ми си ју“.64 Ка ко би 
по зи ци ја Ис точ нопра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та би ла осна же на, овом фа кул те ту је 22. 
мар та 1924. да то чак и пра во да до де љу је док тор
ске ти ту ле на кон што би кан ди да ти на пи са ну 

63 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — Те ле грам рек то ра За гре бач ког све у чи
ли шта ми ни стру про све те од 25. сеп тем бра 1923.

64 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — До пис ми ни стра ве ра ми ни стру про све
те од 17. мар та 1924. под В. Бр. 5081. До пис је пот пи сао др Во
ји слав Ја нић ко ји је на ме сто ми ни стра ве ра по но во сту пио 
27. мар та 1924. Или је до пис пот пи сан де сет да на по што је са
ста вљен или је по гре шно да то ван. До пис је у Ми ни стар ство 
про све те сти гао упра во 27. мар та 1924. ка да је и Све то зар При
би ће вић сту пио на ду жност.; — Во ји слав Ја нић је био ми ни
стар ве ра од 2. ма ја 1923. до 31. ју ла 1923. и од 27. мар та до 27. 
ју ла 1924. Пре ма: Вла де Ср би је, 297–301.; — Ја нић је 19. ок то
бра 1923. био иза бран за хо но рар ног на став ни ка Упо ред ног 
бо го сло вља на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у Бе
о гра ду. Пре ма: Че до мир Дра шко вић, нав. де ло, 7.
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та, по том је мо рао да пред ло жи уки да ње овог фа
кул те та. Ука зом кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви
ћа за гре бач ки Ис точ нопра во слав ни бо го слов
ски фа кул тет је уки нут 26. апри ла 1924.69 Истог 
да на су дру гим кра љев ским ука зом про фе со ри 
Ђу рић, Мак си мо вић и Ге ор ги је вић ста вље ни на 
рас по ла га ње.70 Мак си мо вић је прет ход но за тра
жио од бе о град ског Пра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та да га при ми, али је у апри лу 1924. од
би јен.71 Доц ни је је при знао да је Ис точ нопра
во слав ни бо го слов ски фа кул тет био „тр пен“ од 
стра не За гре бач ког све у чи ли шта и да ни је имао 
на ро чи ту по др шку за по сто ја ње.72

За ни мљи во је, на рав но, и ка ко је чи та
вих осам ме се ци, од Сто ја ди но ви ће вог пред ло
га за уки да ње до уки да ња Ис точ нопра во слав
ног бо го слов ског фа кул те та, овај фа кул тет оп ста
јао. Не сум њи во је, ви де ли смо, по сто ја ла ја ка же
ља да бу де уки нут. Али ову тај ну нам је ра све тлио 
у фе бру а ру 1924. ван ред ни про фе сор бе о град
ског Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та Ла
зар Мир ко вић, то ком сво је же сто ке по ле ми ке са 
не ка да шњим рек то ром Кар ло вач ке бо го сло ви је 
До бро са вом Ко ва че ви ћем, ко ји је у де цем бру 1923. 

69 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — Указ кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
о уки да њу Ис точ нопра во слав ног бо го слов ског фа кул те та 
у За гре бу од 26. апри ла 1924.

70 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — Указ кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви
ћа о ста вља њу на рас по ла га ње про фе со ра Ис точ нопра во
слав ног бо го слов ског фа кул те та у За гре бу од 26. апри ла 1924.

71 АПБФ, За пи сник са сед ни це Са ве та Пра во слав ног бо го
слов ског фа кул те та, април 1924. — Да тум одр жа ва ња април
ске сед ни це се не ра за зна је на ко пи ји до ку мен та. Мак си мо
вић је за тра жио да га бе о град ски Пра во слав ни бо го слов ски 
фа кул тет при ми као ре дов ног про фе со ра за Мо рал но бо го
сло вље, а Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет му је од го во
рио да за овај пред мет већ има на став ни ка.

72 Со фи ја Бо жић, нав. де ло, 395, фу сно та 504. — Пре ма Со
фи ји Бо жић, Вла дан Мак си мо вић је ово на пи сао у ауто би о
гра фи ји ко ја се на ла зи у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп
ске у Но вом Са ду.

као ре дов ним слу ша чи ма на ис точ но пра во слав
ни бо го слов ни фа кул тет све у чи ли шта С. Х.С. у 
За гре бу“.67 При би ће вић је за тим оба ве стио Ја ни
ћа да пре ма ва же ћем за ко ну не мо же да одо бри 
упис ма ту ра на та Бо го сло ви је Св. Са ве на Ис точ
нопра во слав ни бо го слов ски фа кул тет.68 Све то
зар При би ће вић, је дан од тво ра ца за гре бач ког 
Ис точ нопра во слав ног бо го слов ског фа кул те

67 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175. — До пис рек то ра За гре бач ког све у чи ли
шта ми ни стру про све те од 5. апри ла 1924.

68 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 175, 8. април 1924, В. Бр. 2969. — Ми ни стар про
све те ми ни стру ве ра.
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105крат ко По сто ја ње ис точ но-Пра во слав ног бо го слов ског фа кУл те та У за гре бУ 1920–1924.

јих ис пи та и пред ме та пре не тих из дру гих шко ла, 
а за тим ве ро ват но и пре ко по ла га ња до дат них ис
пи та, Ис точ нопра во слав ни бо го слов ски фа кул
тет у За гре бу је дао до при нос обра зо ва њу те о ло га.

На кон цу, наш глав ни из вор за исто ри ју Ис
точ нопра во слав ног бо го слов ског фа кул те та би
ли су спи си и до пи си Вла да на Мак си мо ви ћа. Он 
је не сум њи во био при стра сан, али и ве о ма оба
ве штан чо век. Био је стра на у су ко бу ко ја је пе
дант но пра ти ла по те зе сво јих су пар ни ка ка ко у 
Бе о гра ду та ко и у За гре бу. Прет ње ко је су сти за
ле ње го вом фа кул те ту, о ко ји ма је он до ста пи сао, 
на кра ју су би ле оства ре не.

пре ко слу жбе ног па три јар шиј ског ли ста Гла сник 
пред ло жио да бе о град ски Пра во слав ни бо го слов
ски фа кул тет бу де уки нут.73 По ред мно гих раз ло
га ко је је на вео за оп ста нак Пра во слав ног бо го
слов ског фа кул те та на Бе о град ском уни вер зи те
ту, Мир ко вић се освр нуо и на суд би ну за гре бач
ког Ис точ нопра во слав ног бо го слов ског фа кул
те та: „По гле дај мо ка ко Сло вен ци гр че ви то бра не 
свој Бо го слов ски Фа кул тет, сви за јед но и кли ри ци 
и ла ји ци, да је Ми ни стар ски Са вет по ву као ње го
во уки да ње и уз ње га се слу чај но још за не ко вре
ме одр жао и Ис точ но Прав. Бо го слов ски Фа кул
тет у За гре бу до да ље од лу ке, а на ша Цр ква хо ће 
да по ру ши свој је ди ни Б. Ф.“.74 Ла зар Мир ко вић је, 
да кле, ин ди рект но окри вио „до бар део“ епи ско па 
Срп ске пра во слав не цр кве за уки да ње за гре бач
ког Ис точ нопра во слав ног бо го слов ског фа кул
те та и са свим ди рект но за „ру ше ње“ бе о град ског 
Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та.

Ис точ нопра во слав ни бо го слов ски фа кул
тет у За гре бу је, ви де ли смо, на кон че ти ри го ди
не по сто ја ња и го то во фик тив ног ра да за тво рен 
1924. го ди не. Као што је из по ли тич ких раз ло га 
осно ван, та ко је и из по ли тич ких раз ло га и уки
нут. По што је се дам сту де на та овог фа кул те та из
гле да окон ча ло сту ди је пу тем при зна ва ња ра ни

73 До бро сав М. Ко ва че вић, „Бо го слов ски фа кул тет или ду
хов на ака де ми ја“, Гла сник: Слу жбе ни лист Срп ске пра во слав
не па три јар ши је, 14. де цем бар 1923, 356. — Ко ва че ви ће во име 
је у овом бро ју Гла сни ка од штам па но као „До бро слав“.

74 Ла зар Мир ко вић, „Бо го слов ски фа кул тет или ду хов на 
ака де ми ја?“, Гла сник, 14. фе бру ар 1924, 42.; — Мир ко вић је по 
пре ла ску на бе о град ски Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет 
кра јем 1922, иако је на за гре бач ком Ис точ нопра во слав ном 
бо го слов ском фа кул те ту име но ван за ре дов ног про фе со ра, 
на пред лог Уни вер зи тет ског са ве та Бе о град ског уни вер зи те
та и уз соп стве ни при ста нак, пред ло жен за ван ред ног про
фе со ра. Уни вер зи тет ски са вет Бе о град ског уни вер зи те та је 
сма трао ка ко је „ра но“ да Мир ко вић бу де би ран за ре дов
ног про фе со ра. О пред ло гу Ла за ра Мир ко ви ћа за ван ред
ног про фе со ра ви де ти у: АПБФ, За пи сник са сед ни це Са ве
та Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, 15. но вем бар 1922.

Краљ Александар Карађорђевић



Бо го слов ски фа кул тет  
и/или ду хов на ака де ми ја 1922–1936.

Из ме ђу два свет ска ра та по но во се рас пра вља ло 
о од но су бо го слов ског фа кул те та и ду хов не ака
де ми је, из но ва су отва ра ња пи та ња да ли су Срп
ској пра во слав ној шко ли по треб не ви со ке шко ле 
јед ног или дру гог ти па, од но сно оба ти па.

У На цр ту за ко на о Срп ској пра во слав ној цр
кви, ко ји је Све ти ар хи је реј ски са бор усво јио у 
но вем бру 1922, „те о ло шки фа кул те ти“ и „ду хов
не ака де ми је“ по ме ну ти су у мно жи ни.1 У том 
мо мен ту по сто ја ли су Пра во слав ни бо го слов ски 
фа кул тет у Бе о гра ду и Ис точ нопра во слав ни 
бо го слов ски фа кул тет у За гре бу, а Срп ска пра
во слав на цр ква је очи глед но има ла на ме ру да у 
пер спек ти ви осну је не јед ну већ ви ше ду хов них 
ака де ми ја. Срп ска пра во слав на цр ква је, да кле, 
сма тра ла да у ви со ком бо го слов ском школ ству 
има ме ста за оба ти па ви со ких шко ла. Уско ро је, 
ме ђу тим, до шло до по ле ми ке ко ја је не ко вре ме 
на ру ша ва ла пред лог о ко ег зи стен ци ји бо го слов
ских фа кул те та и ду хов них ака де ми ја.

Од де цем бра 1923. до мар та 1924. у слу жбе
ном ли сту Срп ске пра во слав не цр кве Гла сник 
тра ја ла је по ле ми ка о ви со ком бо го слов ском 
обра зо ва њу из ме ђу бив шег рек то ра Кар ло вач
ке бо го сло ви је До бро са ва Ко ва че ви ћа ко ји је 
за сту пао по гле де де ла епи ско па Срп ске пра во
слав не цр кве и др Ла за ра Мир ко ви ћа и др Ра
до ва на Ка зи ми ро ви ћа ко ји су за сту па ли по гле

1 „Пред лог за ко на о Срп ској пра во слав ној цр кви“, Ве сник 
Срп ске цр кве, мартав густ 1923, 87–88. — Иако је на ве де но да 
се ра ди о „пред ло гу за ко на“, у пи та њу је био „на црт за ко на“.

де у ко рист Пра во слав ног бо го слов ског фа кул
те та. Ко ва че вић је био за го вор ник отва ра ња ду
хов не ака де ми је, док су дру га дво ји ца ди ску та
на та би ла за оп ста нак Пра во слав ног бо го слов
ског фа кул те та на Бе о град ском уни вер зи те ту. 
По ред углав ном већ по зна тих ар гу ме на та ко ји 
су из но ше ни то ком де це ни ја, са да је би ла отво
ре на те ма о оп стан ку Пра во слав ног бо го слов
ског фа кул те та.

По ле ми ку је отво рио До бро сав Ко ва че вић 
ко ји сма трао ка ко је на кон тро го ди шњег по сто
ја ња Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та ја
сно да је у пи та њу „про ма шај“. Ко ва че вић је на
гла ша вао да овај фа кул тет не раз ви ја цр кве
ност и да то ле ри ше раз не уни вер зи тет ске ате
и стич ке на па де на цр кве но уче ње. Сма трао је 
ка ко је Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет не
по тре бан: „Ме сто ова кво га Б. Ф. за на шу цр кву 
би ла би мно го ко ри сни ја и бо ља Ду хов на Ака
де ми ја“.2 

По твр да је убр зо сти гла од про фе со ра 
Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та Ла за ра 
Мир ко ви ћа ко ји је по ме нуо да Ко ва че вић из но
си „ми шље ње јед ног до брог де ла Ви со ко пре о
све ће не Г. Г. Ар хи је ре ја“. Не ко ли ко пу та је ре
као ка ко у Цр кви има оних ко ји же ле да „сру ше“, 
од но сно да „уки ну“ Пра во слав ни бо го слов ски 
фа кул тет у Бе о гра ду ка ко би доц ни је осно ва

2 До бро сав Ко ва че вић, „Бо го слов ски фа кул тет или ду хов
на ака де ми ја“, Гла сник: Слу жбе ни лист Срп ске пра во слав не 
па три јар ши је, 14. де цем бар 1923, 354–356.
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то га да је о овом пи та њу у вр ху Цр кве по сто ја ла 
са гла сност. Та ко ђе, ко би мо гао да по ве ру је да би 
срп ска по ли тич ка ели та, на кон то ли ко уло же ног 
тру да за оси гу ра ње Пра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та у Бе о гра ду од свих мо гу ћих прет њи, 
до зво ли ла ње го во уки да ње. Пред ло зи за уки да
ње Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та су у 
про ле ће 1924. утих ну ли.

На црт за ко на о Срп ској пра во слав ној цр кви 
је од 1922. пре тр пео ви ше из ме на, а у На цр ту за
ко на о Срп ској пра во слав ној цр кви из 1927. „пра
во слав ни бо го слов ски фа кул те ти“ и „пра во слав
не ду хов не ака де ми је“ су и да ље по ми ња ни у 

ли ду хов ну ака де ми ју. Он је за мо лио за ви ше 
вре ме на и раз у ме ва ња ра ди ус по ста вља ња бо
ље на ста ве и ја ча ња фа кул те та. Мир ко вић је 
око сре ђи ва ња спор них пи та ња по ну дио Цр кви 
сва ку вр сту ком про ми са, осим исту па ња Пра
во слав ног бо го слов ског фа кул те та са Бе о град
ског уни вер зи те та.3

У по ле ми ку се укљу чио др Ра до ван Ка зи
ми ро вић ко ји је ре као да га Ко ва че ви ће ви ар гу
мен ти ни су убе ди ли. Ка зми ро вић је већ де це ни
ју био по знат као јав ни за го вор ник Пра во слав
ног бо го слов ског фа кул те та. У ње го вом тек сту 
се уоча ва да је Пра во слав ни бо го слов ски фа кул
тет тре ба ло да бу де „за тво рен“, а ду хов на ака де
ми ја по том „отво ре на“4

Кроз Ко ва че ви ћев од го вор Мир ко ви ћу на
ме ра о уки да њу Пра во слав ног бо го слов ског фа
кул те та у Бе о гра ду се још ја сни је ви ди. Ко ва че
вић је Мир ко ви ћу по ру чио да му не ће да ти ни 
ми ра ни вре ме на јер би „мир и вре ме“ за „ова
кав“ Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет зна чи
ли „веч ни по кој и од мор“. Ко ва че вић је по том 
на гла сио: „Па ме тан зи дар не ће ваљ да зи да ти ку
ћу до кро ва и оџа ка, ка да ви ди да му је те мељ по
ср нуо и на кри вио се, и че ка ти да му се це ла гра
ђе ви на сру ши. То би га ко шта ло мно го ску пље 
не го кад би од мах у по чет ку рђав те мељ из ба цио, 
па бо љи по ста вио и он да да ље зи дао“.5

Ви ди мо, да кле, да је то ком 1923. и 1924. би
ло ми шље ња са ве о ма ре ле ват ног ме ста у Срп
ској пра во слав ној цр кви да Пра во слав ни бо го
слов ски фа кул тет тре ба уки ну ти. Али, да ле ко од 

3 Ла зар Мир ко вић, „Бо го слов ски фа кул тет или ду хов на ака
де ми ја?“, Гла сник: Слу жбе ни лист Срп ске пра во слав не па три
јар ши је, 14. фе бру ар 1924, 39–43.

4 Ра до ван Ка зи ми ро вић, „Бо го слов ски фа кул тет а не ду
хов на ака де ми ја?“, Гла сник: Слу жбе ни лист Срп ске пра во
слав не па три јар ши је, 28. фе бру ар 1924, 52–53.

5 До бро сав Ко ва че вић, „Бо го слов ски фа кул тет или ду хов
на ака де ми ја“, Гла сник: Слу жбе ни лист Срп ске пра во слав не 
па три јар ши је, 28. март 1924, 86–87.

Лазар Мирковић
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Срп ске пра во слав не цр кве је 1933. до нео „на чел ну 
од лу ку“ о осни ва њу ду хов не ака де ми је.10 Ве сник 
Срп ске цр кве је у ма ју 1933. об ја вио: „По ве ре но је 
све том ар хи је реј ском си но ду да про у чи пи та ње о 
осни ва њу ви ше бо го слов ске шко ле, ду хов не ака
де ми је, ко ја ће по ред Бо го слов ског фа кул те та у 
Бе о гра ду, вас пи та ва ти све ште нич ки под мла дак 
као и по ди за ти кул тур ни ни во све штен ства. У 
ду хов ну ака де ми ју при ма ће се кан ди да ти са пот
пу ном сред њом шко лом и ви шим те чај ним ис пи
том. На ро чи та па жња би се обра ти ла у овој шко
ли на вас пи та ње и обра зо ва ње мо на ха са ви шом 
бо го слов ском спре мом“.11 Све ти ар хи је реј ски си
нод Срп ске пра во слав не цр кве је 1934. за ми шље
ње упи тао ар хи је ре је. Док су не ки епи ско пи би ли 
за хит но отва ра ње ду хов не ака де ми је, дру ги су, 
по пут ми тро по ли та цр но гор скопри мор ског др 
Га ври ла До жи ћа, упи та ли да ли то зна чи „тран
сфор ма ци ју“ Пра во слав ног бо го слов ског фа кул
те та у Бе о гра ду, ње го во „уки да ње или па ра лел
но по сто ја ње са ака де ми јом ко ја се осни ва“ и „да 
ли су нам по треб не дви је ви со ко школ ске уста но
ве, ве о ма бли ске и фор мом и са др жи ном“?12

10 Ди ми три је М. Ка ле зић, Из цр кве но га школ ства, Бе о град 
2006, 114–115. — Ка ле зи ћев чла нак „Ду хов на ака де ми ја у тра
ди ци ји Срп ске пра во слав не цр кве“ об ја вљен је у Го ди шња ку 
Ду хов не ака де ми је у Фо чи (год. I, бр. 1, 2002), а за тим и у то
му Из цр кве но га школ ства у Ка ле зи ће вим са бра ним де ли ма. 
Ка ле зић је у овом члан ку о пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра
та пи сао на осно ву ар хив ске гра ђе Све тог ар хи је реј ског си
но да Срп ске пра во слав не цр кве.; — Вар на ва (Пе тар) Ро сић 
(Пље вља, 1880 — Бе о град, 1937), за вр шио При зрен ску бо го
сло ви ју и Ду хов ну ака де ми ју у Пе тро гра ду. Епи скоп ве ле
шкоде бар ски од 1910, ми тро по лит скоп ски од 1920, па три
јарх срп ски од 1930. Пре ма: Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, 155.

11 „Ви ша бо го слов ска шко ла“, Ве сник Срп ске цр кве, мај 1933, 275.
12 Ди ми три је М. Ка ле зић, нав. де ло, 115.; — Га ври ло (Ђор ђе) 

До жић (До ња Мо ра ча, 1881 — Бе о град, 1950), за вр шио При
зрен ску бо го сло ви ју и Пра во слав ни бо го слов ски фа кул те ту 
у Ати ни где је и док то ри рао. Ми тро по лит ра шкопри зрен
ски од 1911, ми тро по лит пећ ки од 1913, ми тро по лит цр но гор
скопри мор ски од 1920, па три јарх срп ски од 1938. Пре ма: Ен
ци кло пе ди ја срп ског на ро да, 217–218.

мно жи ни иако је та да по сто јао са мо Пра во слав
ни бо го слов ски фа кул тет у Бе о гра ду.6

У За ко ну о Срп ској пра во слав ној цр кви, ко
ји је ко нач но усво јен у но вем бру 1929, пи та ње бо
го слов ских фа кул те та и ду хов них ака де ми ја ре
ше но је на не што дру га чи ји на чин. По ред оста
лог је пре ци зи ра но да се Све ти ар хи је реј ски си
нод „ста ра“ да „пре да ва ња на пра во слав ним бо
го слов ским фа кул те ти ма Др жав них Уни вер зи
те та бу ду у са гла сно сти са на у ком пра во слав не 
ве ре“.7 Ви ди мо и да су Кра ље ви на Ју го сла ви ја и 
Срп ска пра во слав на цр ква за кон ским пу тем да
ле мо гућ ност за осни ва ње пра во слав них бо го
слов ских фа кул те та и у не ким дру гим уни вер зи
тет ским цен три ма у Ју го сла ви ји, а ти фа кул те
ти (или фа кул тет) би мо гли по сто ја ти па ра лел
но са Пра во слав ним бо го слов ским фа кул те том 
Бе о град ског уни вер зи те та. У овом за ко ну, ме ђу
тим, ду хов не ака де ми је ни су по ме ну те под тим 
име ном, већ је пред ви ђе но да „све цр кве ноауто
ном не ду хов не шко ле сто је под упра вом и над зо
ром цр кве не вла сти“ и да „о осни ва њу ових шко
ла ре ша ва Све ти Ар хи је реј ски Са бор“.8

Бу ду ћи да је у Срп ској пра во слав ној цр
кви то ком два де се тих го ди на 20. ве ка при ме ће
но да ма ло број но срп ско мо на штво по се ду је вр
ло оскуд но те о ло шко обра зо ва ње,9 по ље за де ло
ва ње бу ду ће ду хов не ака де ми је кре ну ло је у том 
сме ру. То ком три де се тих го ди на 20. ве ка те му су 
по но во отво ри ли епи ско пи и све ште ни ци ко ји су 
се шко ло ва ли у ду хов ним ака де ми ја ма. Отва ра
ње ду хов не ака де ми је по др жа вао је и срп ски па
три јарх Вар на ва Ро сић. Све ти ар хи је реј ски са бор 

6 „Нај но ви ји на црт за ко на о Срп ској пра во слав ној цр кви“, 
Ве сник Срп ске цр кве, но вем барде цем бар 1927, 604–605.

7 „За кон о Срп ској пра во слав ној цр кви“, Ве сник Срп ске цр
кве, сеп тем барок то бар 1929, 329.

8 „За кон о Срп ској пра во слав ној цр кви“, Ве сник Срп ске цр
кве, сеп тем барок то бар 1929, 329.

9 Рад ми ла Ра дић, „Обра зо ва ње све штен ства...“, 122.

Патријарх Варнава Росић
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Иако се кат кад мо гао сте ћи ути сак да при
ста ли це бо го слов ског фа кул те та и ду хов не ака
де ми је чи не две не по мир љи ве стру је у Срп ској 
пра во слав ној цр кви, ипак се па жљи вим по гле
дом на де це ни ју и по по ле ми ка мо же за кљу чи
ти да је до ја чег су ко ба до шло са мо то ком 1923. и 
1924. го ди не. Срп ска пра во слав на цр ква је из ме
ђу два свет ска ра та сма тра ла да у ње ном школ
ству има ме ста за оба ти па ви со ких бо го слов
ских шко ла. Ипак, као што Ис точ нопра во слав
ни бо го слов ски фа кул тет у За гре бу ни је за жи вео 
иако је за по чео с ра дом и као што Кар ло вач ка бо
го сло ви ја за свог по сто ја ња ни је до би ла фа кул
тет ски ранг, та ко ни је би ло про сто ра ни за но
ву ду хов ну ака де ми ју у Срем ским Кар лов ци ма 
чи је је осни ва ње оста ло „мр тво сло во на па пи
ру“. У Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца/Ју
го сла ви ји ни је би ло про сто ра за две пра во слав
не бо го слов ске ви со ке шко ле, ма ко јег ка рак те
ра да су мо гле би ти. Ко ли ко год да су би ли не
за не мар љи ви по ли тич ки су ко би око Кар ло вач
ке бо го сло ви је, Пра во слав ног бо го слов ског фа
кул те та у Бе о гра ду и Ис точ нопра во слав ног бо
го слов ског фа кул те та у За гре бу, исто вре ме но се 
ви де ло да због ка дров ских не до ста та ка мо же по
сто ја ти са мо јед на ви со ка пра во слав на бо го слов
ска шко ла. И по ред ра зних кал ку ла ци ја на кра ју 
се увек до ла зи ло до то га да је Пра во слав ни бо го
слов ски фа кул тет у Бе о гра ду нај бо ље ре ше ње за 
ви со ко школ ство Срп ске пра во слав не цр кве.

гим на зи ју у Но вом Са ду, Ду хов ну ака де ми ју у Мо скви и 
Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе чу где је док то ри рао. Епи скоп 
ти моч ки од 1919, епи скоп бач ки од 1921. Пре ма: Ен ци кло
пе ди ја срп ског на ро да, 421.

Све ти ар хи је реј ски си нод је 9. ма ја 1934. од
лу чио да се ди ште бу ду ће ду хов не ака де ми је бу
де у Срем ским Кар лов ци ма. Си нод је 1935. до нео 
од лу ку да ду хов на ака де ми ја бу де „ви ша шко ла“ 
у тра ја њу од че ти ри го ди не. Охрид скоби тољ ски 
епи скоп др Ни ко лај Ве ли ми ро вић је 1935. сма
трао да „ду хов на (мо на шка) ака де ми ја“ тре ба да 
бу де „ви со ка шко ла за вас пи та ње кан ди да та за 
ви ши клир“. Бач ки епи скоп др Ири неј Ћи рић је 
1935. и 1936. пред ла гао да ду хов на ака де ми ја бу де 
шко ла „за ви ше обра зо ва ње мо на шког под млат
ка“ ко ја би ра ди ла пре ма про гра му ста ре Кар ло
вач ке бо го сло ви је. С об зи ром да су 1935. у Од бор 
за из ра ду на став ног пла на и про гра ма бу ду ће ду
хов не ака де ми је име но ва ни епи ско пи Ни ко лај и 
Ири неј, проф. др Ра до слав Гру јић и је ро мо нах 
Ва си ли је Ко стић, ја сно је да је врх Срп ске пра
во слав не цр кве пре ло мио ка ре ше њу о ду хо вој 
ака де ми ји као мо на шкој шко ли. Ме ђу тим, на кон 
Вар на ви не смр ти 1937. од лу ка о осни ва њу ду хов
не ака де ми је ни је ре а ли зо ва на.13 

13 Исто, 115–122. — Ка ле зић на во ди да је вла ди ка Ни ко лај 
1935. по слао Све том ар хи је реј ском си но ду до ку мент на сло
вљен „Ме мо ран дум по пред ме ту осни ва ња Ду хов не (Мо
на шке) ака де ми је“. Ка ле зић пи ше да је вла ди ка Ири неј 1935. 
и 1936. по слао Све том ар хи је реј ском си но ду два ела бо ра
та о ду хов ној ака де ми ји. Пре ма Ка ле зи ћу, епи скоп Ири
неј је пред ла гао и да од пет по сто је ћих бо го сло ви ја тре ба 
фор ми ра ти три бо го слов ске ака де ми је ко је би упи си ва
ли ма ту ри ра ни уче ни ци.; — Ни ко лај (Ни ко ла) Ве ли ми
ро вић (Ле лић, Ва ље во, 1881 — Са ут Ка нан, Пен сил ва ни ја, 
1956), за вр шио Бе о град ску бо го сло ви ју и Ста ро ка то лич
ки фа кул тет у Бер ну где је и док то ри рао. У Окс фор ду је 
док то ри рао фи ло зо фи ју. Епи скоп жич ки од 1919, епи скоп 
охрид ски од 1920, по но во епи скоп жич ки од 1936. Пре ма: 
Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, 746.; — Ири неј (Иван) Ћи
рић (Срем ски Кар лов ци, 1884 — Но ви Сад, 1955), за вр шио 



На кнад но при зна ње фа кул тет ског ран га  
Кар ло вач кој бо го сло ви ји и За дар ској бо го сло ви ји  

1925–1933.

Кар ло вач ка бо го сло ви ја је ука зом ре ген та Алек
сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа прак тич но уга ше на 1920. 
и са мо је оба вља ла ис пи те за пре о ста ле ђа ке до 
1922. го ди не.1 За дар ска бо го сло ви ја је пре ки ну
ла рад 1919. услед ита ли јан ске оку па ци је За дра.2 
Ипак, о ста ту су ових струч них шко ла ре ша ва
но је и на кон њи хо вог га ше ња, то ком јед но и по
де це ниј ског ујед на ча ва ња ра зно ли ких школ ских 
си сте ма ко ји су се за те кли у ује ди ње ној др жа ви 
Ју го сло ве на и од ре ђи ва ња од но са ра зно род них 
струч них шко ла пре ма оп штим шко ла ма.3

По ред ових пи та ња ко ја су за о ку пљи ва ла 
др жа ву, ве о ма ва жне би ле су и лич не ини ци ја
ти ве. Већ смо ви де ли да Са вет Пра во слав ног бо
го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду то ком два де се
тих го ди на 20. ве ка ни је сма трао да је обра зо ва
ње у бив шој Кар ло вач кој бо го сло ви ји би ло рав
но фа кул тет ском.4 Ме ђу тим, пи та ње ран га Кар
ло вач ке бо го сло ви је отво ре но је 1925. и у За гре бу 
због од ре ђи ва ња ста ту са чи нов ни ка ко ји су за
вр ши ли ову шко лу. Ка то лич ки бо го слов ни фа

1 АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 69, 
Фа сци кла 19. — До пис Све тог ар хи је реј ског си но да Кар ло вач
ке ми тро по ли је ми ни стру ве ра од 8/21. сеп тем бра 1920. под 
Бр. 135 и 155/120–1920.; — Кар ло вач ка бо го сло ви ја је одр жа
ва ла ис пи те за пре о ста ле ђа ке до 1922. го ди не. За ви ше ви
де ти у: Ни ко ла Га ври ло вић, нав. де ло, 101.

2 Дра ган Но ва ко вић, Вер ске за јед ни це на раз ме ђу ве ко ва, 
Бе о град 2003, 236.

3 Љу бо драг Ди мић, Кул тур на по ли ти ка Кра ље ви не Ју го
сла ви је 1918–1941, II, Бе о град 1997, 152–153, 169.

4 АПБФ, За пи сни ци са сед ни ца Са ве та Пра во слав ног бо
го слов ског фа кул те та 1920–1930.

кул тет у За гре бу је сход но то ме 27. ма ја 1925. од
лу чио: „… мо же се и бив ша Срп скопра во слав на 
Бо го сло ви ја у Сри јем ским Кар лов ци ма — гдје је 
кан ди дат, ко ји је имао 8 раз ре да гим на зи је са ис
пи том зре ло сти на кон 8 се ме ста ра бо го сло ви је и 
про пи са них за вр шних ис пи та до би вао ди пло му 
о свр ше ним на у ка ма — сма тра ти рав но прав ним 
бо го слов ним фа кул те ти ма“.5 Ра ди се, по све му 
су де ћи, о пр вом до ку мен ту ко јим је Кар ло вач кој 
бо го сло ви ји, од стра не ви со ко школ ске уста но ве, 
при знат ранг фа кул те та.

Ово пи та ње За кон о чи нов ни ци ма од 31. мар
та 1931. ни је до кра ја раз ре шио. Оста вље но је да 
Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви
је до не се по себ ну уред бу о ран гу бо го слов ских 
шко ла. Тре ба ло је да се ста ту си две пра во слав
не шко ле, Кар ло вач ке бо го сло ви је и За дар ске бо
го сло ви је, од ре де на кон но вих кон сул та ци ја са 
Пра во слав ним бо го слов ским фа кул те том у Бе
о гра ду, Ка то лич ким бо го слов ним фа кул те том у 
За гре бу и Ка то лич ким бо го слов ним фа кул те том 

5 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 155. — Пре пис до пи са Де ка на та Ка то лич ког 
бо го слов ног фа кул те та у За гре бу Рек то ра ту За гре бач ког 
све у чи ли шта од 23. фе бру а ра 1931. Ори ги нал до пи са са чи
њен је 27. ма ја 1925. Вер ност пре пи са по твр ђе на је у Сом
бо ру 21. ју на 1932. и ове ре на пе ча том Оде ље ња за со ци јал
ну по ли ти ку и на род но здра вље Бан ске упра ве Кра ље ви не 
Ју го сла ви је у Но вом Са ду. Ка то лич ки бо го слов ни фа кул
тет у За гре бу је прет ход но 1. ма ја 1924. до нео од лу ку да се 
ранг фа кул те та при зна је „би ску пиј ским бо го слов ним учи
ли шти ма“. За ве де но у Ми ни стар ству про све те 19. ју ла 1932. 
под П. бр. 28094 у пред ме ту за ре ша ва ње чи нов нич ког ста
ту са Три ве Мар ци ки ћа.
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ло вач кој бо го сло ви ји и од стра не Пра во слав ног 
бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду на кнад но 
при знат фа кул тет ски ранг.

Пи та ње утвр ђи ва ња ран га За дар ске бо го
сло ви је по кре нуо је у ок то бру 1929. про то је реј 
Љу бо мир Вла чић ко ји је тра жио од Ми ни стар
ства прав де Кра ље ви не Ју го сла ви је да му при
зна фа кул тет ску струч ну спре му ра ди оства ри
ва ња бо љег чи нов нич ког ста ту са. Ми ни стар ство 
прав де је овај зах тев од би ло јер За дар ска бо го
сло ви ја ни је има ла ста тус фа кул те та. Вла чић се 
по том у ја ну а ру 1931. обра тио Пред сед ни штву 
Ми ни стар ског са ве та Кра ље ви не Ју го сла ви је ко
је је тим по во дом за тра жи ло но во ми шље ње од 
Ми ни стар ства прав де. Вла чић ни овог пу та ни
је имао успе ха, па је 15. ав гу ста 1931. пи сао Ми
ни стар ству про све те ко је је ње гов до пис по сла ло 
Рек то ра ту Бе о град ског уни вер зи те та ра ди про
сле ђи ва ња на ми шље ње Пра во слав ном бо го
слов ском фа кул те ту.10

Са вет Пра во слав ног бо го слов ског фа кул
те та је 25. но вем бра 1931. при знао фа кул тет ску 
спре му и свр ше ним уче ни ци ма За дар ске бо го
сло ви је „ако су у исту бо го сло ви ју сту па ли са 
по ло же ним ис пи том зре ло сти“.11 Пре ма епи ско
пу дал ма тин ском Ни ко ди му Ми ла шу, За дар ска 

ње о не пра во слав ним бо го слов ским шко ла ма не мо гу да ти, 
јер им ни су по зна те Уред бе тих шко ла“. До да то је и: „За ове 
шко ле над ле жни ји су фа кул те ти тих ве ро и спо ве сти, али би 
се и ов де, ра ди пра вич но сти, мо ра ло узе ти у об зир, да ли се у 
ове шко ле сту па ло са ис пи том зре ло сти или без овог ис пи та“.

10 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 155. — Љу бо мир Вла чић Фа кул тет ском са ве ту 
Ми ни стар ства про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, 15. ав густ 
1931. — За ве де но у Пра во слав ној кон зи сто ри ји Епар хи је цр
но гор скопри мор ске под Бр. 2019 од 15. ав гу ста 1931. Вла чић 
је био ре дов ни члан Пра во слав не кон зи сто ри је на Це ти њу.; 

— АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 155, 18. ав густ 1931, П. бр. 38292. — Ми ни стар
ство про све те Рек то ра ту Бе о град ског уни вер зи те та.

11 АПБФ, За пи сник сед ни це Са ве та Пра во слав ног бо го
слов ског фа кул те та, 25. но вем бар 1931.

у Љу бља ни. Оба ри мо ка то лич ка фа кул те та су се 
ово га пу та про гла си ла не на дле жним.6

Још пре зва нич ног зах те ва Ми ни стар ства 
про све те, Са вет Пра во слав ног бо го слов ског фа
кул те та је 1. апри ла 1931. до нео ре ше ње о од ре ђе
њу ран га Кар ло вач ке бо го сло ви је пре ма ко јем је 
ово би ла „ви ша струч на шко ла, али без пра ва да
ва ња на уч ног сте пе на“.7

По том је Са вет Пра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та 1. ок то бра 1931. „при мио зна њу“ да је 
Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви
је до не ло од лу ку да све ди пло ме сте че не у бив
шој АустроУгар ској не под ле жу но стри фи ка ци
ји и на ис тој сед ни ци од ре дио про фе со ре Ди ми
три ја Сте фа но ви ћа и Ла за ра Мир ко ви ћа да са
ста ве ми шље ње Пра во слав ног бо го слов ског фа
кул те та на при сти гли акт рек то ра Бе о град ског 
уни вер зи те та о утвр ђи ва њу ран га бив ших Кар
ло вач ке бо го сло ви је и За дар ске бо го сло ви је.8 

Са вет Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те
та је 25. но вем бра 1931. усво јио Сте фа но ви ће во 
и Мир ко ви ће во ми шље ње да се свр ше ним уче
ни ци ма Кар ло вач ке бо го сло ви је при зна фа кул
тет ска струч на спре ма јер су у њу „при ма ни са
мо ђа ци са гим на зи ском ма ту ром“ и јер је шко
ло ва ње у Кар ло вач кој бо го сло ви ји тра ја ло че ти
ри го ди не а на став ни план „од го ва рао“ на став
ном пла ну бо го слов ског фа кул те та.9 Ти ме је Кар

6 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 155, 7. де цем бар 1931, П. бр 56493. — До пис Ми
ни стар ства про све те Вр хов ном ин спек то ра ту Пред сед ни штва 
Ми ни стар ског са ве та Кра ље ви не Ју го сла ви је.

7 АПБФ, За пи сник са сед ни це Са ве та Пра во слав ног бо го
слов ског фа кул те та, 1. април 1931.

8 АПБФ, За пи сник са сед ни це Са ве та Пра во слав ног бо го
слов ског фа кул те та, 1. ок то бар 1931. — Рек тор Бе о град ског 
уни вер зи те та је од Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та 
за тра жио ми шље ње и о ран гу „не пра во слав них ви ших ду
хов них шко ла“ у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји.

9 АПБФ, За пи сник са сед ни це Са ве та Пра во слав ног бо го
слов ског фа кул те та, 25. но вем бар 1931. — У Сте фа но ви ће вом 
и Мир ко ви ће вом ми шље њу би ло је на ве де но и да „ми шље
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го сла ви је о ми шље њу Пра во слав ног бо го слов
ског фа кул те та да се Кар ло вач кој бо го сло ви ји и 
За дар ској бо го сло ви ји при зна фа кул тет ски ста
тус, али је и до да ло да се ми шље ње не мо же сма
тра ти де фи ни тив ним до до но ше ња од го ва ра ју
ће уред бе.14 

Ми ни стар ство про све те је Уред бу о ран
гу струч них шко ла пре ма сред њој шко ли и фа
кул те ти ма до не ло тек 1. ма ја 1933. У чла ну 4. ове 
уред бе је на ве де но да „спре ми фа кул тет ској од
го ва ра ју“ бив ше Пра во слав но срп ско бо го слов
ско учи ли ште у Срем ским Кар лов ци ма и бив
ши Пра во слав ни бо го слов ски за вод у За дру, „са 
прет ход но по ло же ним ис пи том зре ло сти у сред
њој шко ли“. Чи нов ни ци ма ко ји су ис пу ња ва ли 
ове усло ве при зна ва не су „ви ше по ло жај не гру
пе“.15 То им је да ва ло мо гућ ност за на пре до ва ње 
у слу жби и по ви ше ње пла та.

Кра ље ви на Ју го сла ви ја је ре тро ак тив но 
при зна ла фа кул тет ски ста тус Кар ло вач кој бо го
сло ви ји и За дар ској бо го сло ви ји, ко ји ове струч
не шко ле ни су има ле у АустроУгар ској.

14 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 155, 7. де цем бар 1931, П. бр 56493. — До пис Ми
ни стар ства про све те Вр хов ном ин спек то ра ту Пред сед ни штва 
Ми ни стар ског са ве та Кра ље ви не Ју го сла ви је.

15 Слу жбе не но ви не Кра ље ви не Ју го сла ви је, 10. мај 1933, 569–
572. — Истим чла ном фа кул тет ска спре ма при зна та је и ђа
ци ма бив ше Шу мар ске ака де ми је у За гре бу и бив ше тро го ди
шње Ви со ке шко ле за тр го ви ну и про мет у За гре бу, уз услов 
да су прет ход но по ло жи ли ис пит зре ло сти у сред њој шко
ли. Овом Уред бом пре ци зи ран је ста тус још 165 та да шњих и 
бив ших струч них шко ла, од ко јих је за 23 при зна то да за до
во ља ва ју два раз ре да сред ње шко ле, за 81 струч ну шко лу је 
од ре ђе но да су екви ва лент не пот пу ној сред њој шко ли, а 61 
струч на шко ла из јед на че на је у пот пу но сти са ран гом сред
ње шко ле. Фа кул тет ски ранг, ви де ли смо, до би ле су че ти ри 
струч не шко ле, ме ђу ко ји ма и Кар ло вач ка бо го сло ви ја и За
дар ска бо го сло ви ја.

бо го сло ви ја је до 1882/83. школ ске го ди не ус по
ста ви ла бо го слов ску на ста ву по фа кул тет ском 
обра сцу. Ипак, Ми лаш на во ди да је ма ту ри ра
них гим на зи ста ко ји су упи си ва ли За дар ску бо
го сло ви ју би ло је „вр ло ма ло“.12 Вла чић је За дар
ску бо го сло ви ју упи сао са за вр ше них осам раз
ре да гим на зи је, али без по ло же ног ма тур ског ис
пи та. Ми ни стар ство про све те је, на кон при мље
ног ми шље ња Пра во слав ног бо го слов ског фа
кул те та, 7. де цем бра 1931. оба ве сти ло Пра во слав
ну кон зи сто ри ју Епар хи је цр но гор скопри мор
ске да Вла чић не ис пу ња ва усло ве за при зна ва
ње фа кул тет ске струч не спре ме.13 Вла чић, да кле, 
ни је ус пео да из бо ри фа кул тет ску струч ну спре
му за се бе, али је сво јом ини ци ја ти вом из бо рио 
фа кул тет ски ста тус за За дар ску бо го сло ви ју.

Ми ни стар ство про све те је 7. де цем бра 1931. 
оба ве сти ло Ми ни стар ски са вет Кра ље ви не Ју

12 Кли ри кал на шко ла у Ши бе ни ку је осно ва на 1832, а 1841. 
је пре ме ште на у За дар где је пре ра сла у ранг бо го сло ви је. За
дар ска бо го сло ви ја је по диг ну та у ранг бо го слов ског за во да 
школ ске 1863/84. го ди не и мо гли су је упи си ва ти уче ни ци са 
прет ход но за вр ше ном „пу ном гим на зи јом“. О то ме ви де ти 
у: Ђо ко Сли јеп че вић, нав. де ло, 543–551.; — Ни ко дим Ми лаш 
у ауто би о гра фи ји на во ди да је по ње го вом до ла ску на че ло 
Епар хи је дал ма тин ске 1890. го ди не би ло „вр ло ма ло“ оних 
ко ји су на кон за вр ше не гим на зи је пре ла зи ли у За дар ску бо
го сло ви ју. Он пи ше да је, ка ко би по пу нио оскуд ни све ште
нич ки ка дар у сво јој епар хи ји, у За дар ску бо го сло ви ју при
мао и не свр ше не гим на зи јал це. За ви ше ви де ти у: Ни ко дим 
Ми лаш, Ауто би о гра фи ја, сту ди је, члан ци, Бе о градШи бе ник 
2005, 85.; — За дар је Ра пал ским уго во ром из ме ђу Ита ли је и 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца од 12. но вем бра 1920. 
при пао Ита ли ји.; — Ни ко дим (Ни ко ла) Ми лаш (Ши бе ник, 
1845 — Ду бров ник, 1915), епи скоп дал ма тин ски, ка но ни ста. 
За вр шио је Кар ло вач ку бо го сло ви ју и Ду хов ну ака де ми ју у 
Ки је ву. Пре ма: Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, 745.

13 АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
66, Фа сци кла 155, 7. де цем бар 1931, П. бр. 56566. — Ми ни стар
ство про све те Пра во слав ној кон зи сто ри ји Епар хи је цр но
гор скопри мор ске.





За кљу чак

Иако је ини ци ја ти ва за осни ва ње бо го слов ског 
фа кул те та у јав но сти Ср би је по кре ну та још по
ло ви ном 19. ве ка, оску де ва ње у на уч ноструч
ним ка дро ви ма оме та ло је ре а ли за ци ју ове иде
је. На уч на и струч на јав ност би ла је на пре ло му 
19. и 20. ве ка по де ље на око ста ту са ви со ког бо го
слов ског школ ства. Ко ми си ја за из ра ду про јек
та за ко на о пре тва ра њу Ве ли ке шко ле у уни вер
зи тет је 1899. до не ла на чел ну од лу ку о осни ва њу 
бо го слов ског фа кул те та на бу ду ћем уни вер зи те
ту. Врх Срп ске цр кве у Ср би ји је сма трао ка ко 
јој је по треб на ду хов на ака де ми ја ру ског ти па и 
за то је по сто ја ла по др шка де ла на уч не и струч
не ели те ко ја је би ла про тив рав но прав ног ста ту
са бо го слов ског фа кул те та са оста лим бе о град
ским фа кул те ти ма.

За ко ном о Уни вер зи те ту из 1905. би ло пред
ви ђе но осни ва ње ду хов не ака де ми је са по себ
ним ста ту сом на Бе о град ском уни вер зи те ту. Oва 
за кон ска од лу ка ни ка да ни је им пле мен ти ра на. 
По ле ми ка о бо го слов ском фа кул те ту или ду хов
ној ака де ми ји на Бе о град ском уни вер зи те ту или 
ван ње га об но вље на је 1907. ка да су ре ле вант на, 
али са свим по де ље ња, ми шље ња у вр ху Срп ске 
цр кве у Ср би ји по че ла да го во ре у при лог за го
вор ни ка бо го слов ског фа кул те та.

По што су свр ше ни ђа ци ре фор ми са ног сред
њо школ ског бо го слов ског обра зо ва ња у Ср би ји 
по че ли да из ла зе из шко ле 1909. го ди не, тек та да 
су ство ре ни усло ви за кре и ра ње сту дент ског је
згра бо го слов ског фа кул те та. Стал на ди ле ма др

жав ног вр ха и Срп ске цр кве у Ср би ји око ста ту
са ви со ког бо го слов ског школ ства, као и Бал кан
ски ра то ви, про лон ги ра ли су но ву раз ра ду ти ња
ју ће ини ци ја ти ве о осни ва њу бо го слов ског фа
кул те та за 1914. го ди ну. Она се та да по ја ви ла и у 
свом тре ћем ви ду, од но сно као бо го слов ски или 
ре ли гиј скоисто риј ски од сек Фи ло зоф ског фа
кул те та Бе о град ског уни вер зи те та. Да ље раз го
во ре при вре ме но је пре ки нуо Пр ви свет ски рат.

Бе о град ни је био је ди ни пре тен дент на ин
сти ту ци о на ли за ци ју ви со ког пра во слав ног бо
го слов ског школ ства у срп ском на ро ду. Ова иде
ја по ја ви ла се 1900. у АустроУгар ској, у Срем
ским Кар лов ци ма, још јед ном сре ди шту срп ског 
пра во сла вља. И ов де је, као и у Ср би ји по сто ја ла 
ди ле ма да ли ви со ку те о ло шку шко лу тре ба уста
но ви ти као фа кул тет или ду хов ну ака де ми ју. 

Кар ло вач ка бо го сло ви ја је у пр вој де це ни
ји 20. ве ка из го ди не у го ди ну ја ча ла свој ста
тус и на уч ноструч ни ка дар. Упра во је ка дров
ски по тен ци јал био сна га ко ју Бе о град та да ни
је имао. Чи ни ло се да је пре лом ни тре ну так до
шао 1912. го ди не ка да су Кар ло вач ка ми тро по
ли ја и АустроУгар ска Мо нар хи ја по сти гле не
ку вр сту ком про ми са ко ји је тре ба ло да осна жи 
зна чај Кар ло вач ке ми тро по ли је, а осла би ути цај 
срп ских по ли тич ких пар ти ја у Угар ској. У вр ху 
Кар ло вач ке ми тро по ли је су 1914. сма тра ли ка ко 
су ис пу ње ни сви по треб ни пред у сло ви, на уч но
струч ни и по ли тич ки, за пре ра ста ње Кар ло вач
ке бо го сло ви је у ста тус бо го слов ског фа кул те та. 

Службене новине Краљевине Југославије, 10. мај 1933.
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ске пра во слав не цр кве са но вим ри ва лом у ује
ди ње ној ју го сло вен ској др жа ви. На ро чи то у вре
ме ка да је Ва ти кан твр до гла во од би јао да при
хва ти ју го сло вен ско ује ди ње ње и уни ште ње сво
га че да АустроУгар ске. 

Без на уч не те о ло ги је Срп ска пра во слав на 
цр ква би вре ме ном све ви ше за о ста ја ла за Ри
мо ка то лич ком цр квом. Та кав ис ход био би лош 
у ви ше на ци о нал ној др жа ви као што је би ла ју
го сло вен ска, где је сва ко вер ско пи та ње би ва
ло нео дво ји во од на ци о нал ног. Ова кав про пуст 
срп ска по ли тич ка, али и на уч на ели та ни су до
зво ља ва ле. Ипак, и у овим кру го ви ма би ло је ма
њег от по ра пре ма пра во слав ном бо го слов ском 
фа кул те ту.

Сви хр ват ски по сла ни ци ко ји су узе ли уче
шћа у де ба ти о овој те ми у При вре ме ном на род
ном пред став ни штву Кра љев ства Ср ба, Хр ва
та и Сло ве на ца, по др жа ли су отва ра ње Пра во
слав ног бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду. То 
је ура ђе но у нај бо љим на ме ра ма, али по за ди на 
је би ла и по ли тич ка. Јер да је пра во слав на те о ло
ги ја оста ла из ван уни вер зи те та, би ло је са свим 
мо гу ће да би по том и ри мо ка то лич ки те о ло шки 
фа кул тет у За гре бу био од стра њен са Све у чи ли
шта у За гре бу. О то ме се, уоста лом, и го во ри ло. 
За мла ду ју го сло вен ску др жа ву стра не су мо ра ле 
би ти из јед на че не, а би ло је бо ље и па мет ни је да
ва њем не го од у зи ма њем. 

Сто га је Вла да Кра љев ства Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца по ву кла је ди ни из ве стан по тез и 
Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет је осно ван 
као са став ни и рав но прав ни део Бе о град ског 
уни вер зи те та. Овом фа кул те ту дат је и ве ћи зна
чај не го та ко ђе но во о сно ва ном Ис точ нопра во
слав ном бо го слов ском фа кул те ту Све у чи ли шта 
у За гре бу. Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет 
у Бе о гра ду је оче ки вао уки да ње свог за гре бач
ког су пар ни ка и ра дио је на то ме ка ко би су збио 

О ово ме је на чи њен ела бо рат над ле жним др жав
ним вла сти ма, али је ини ци ја ти ву, исто као и у 
Ср би ји, пре ки нуо Пр ви свет ски рат.

Од 1903. го ди не би ло је и за го вор ни ка иде је 
да Кар ло вач ку бо го сло ви ју тре ба по ди ћи у ранг 
пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та За гре бач
ког све у чи ли шта. Ова вр ста ре ше ња пред ла га на 
је у За гре бу и то ком Пр вог свет ског ра та. Њи
ме је под вла че на при вр же ност је дин ству Ју жних 
Сло ве на на те ри то ри ји АустроУгар ске. Од та да 
За греб по чи ње да се ја вља као озби љан пре тен
дент на ви со ко пра во слав но бо го слов ско обра
зо ва ње, иако у том тре нут ку ма ње упа дљив од 
Бе о гра да и Срем ских Кар ло ва ца.

Не ке тра гич не, али и не ке срећ не окол но сти 
на кон свет ске ка та стро фе, да ле су до дат ну те жи
ну раз ло зи ма за уво ђе ње бо го слов ског фа кул
те та на Бе о град ски уни вер зи тет. Из бе гли ру ски 
ака дем ски те о ло зи и кар ло вач ки срп ски те о ло
зи до при не ли су по пу ни на уч ноструч ног бо го
слов ског ка дра у Бе о гра ду. Тра ге ди ја Ру си је и ју
го сло вен ско ује ди ње ње убр за ли су ко нач ну од
лу ку о осни ва њу бо го слов ског фа кул те та у Бе о
гра ду. Сти ца јем исто риј ских окол но сти не до ста
так на став ног ка дра, то ли ко по треб ног Ср би ји 
прет ход них два де се так го ди на, био је от кло њен. 

Ме ђу тим, не би тре ба ло за не ма ри ти ни по
ли тич ке раз ло ге ко ју су у ује ди ње ној ју го сло вен
ској др жа ви игра ли увек зна чај ну уло гу. Ни је би
ло оче ки ва но да срп ска ели та, ко ја је из свет ског 
ра та иза шла као ве ли ки по бед ник, и ко ја је до
ми ни ра ла ју го сло вен ском по ли тич ком и др жав
ном сце ном, пре пу сти ри мо ка то ли ци ма при мат 
ма кар и у де лу вер ског пи та ња, ако се са мо „де
лом“ мо гло на зва ти ви со ко те о ло шко обра зо ва
ње. Ри мо ка то лич ки те о ло шки фа кул тет у За гре
бу већ је ве ко ви ма по сто јао, а не по сто ја ње пра
во слав ног бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду 
до во ди ло је у пи та ње чак и рав но прав ност Срп
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ду ра га ше ња Ис точ нопра во слав ног бо го слов
ског фа кул те та тра ја ла је до апри ла 1924. го ди не.

Ка да се чи ни ло да је Пра во слав ни бо го
слов ски фа кул тет у Бе о гра ду ли шен би ло ка кве 
кон ку рен ци је и да ње го вој бу дућ но сти не пре
ти ни ка ква опа сност, у вр ху Срп ске пра во слав
не цр кве је кра јем 1923. отво ре но пи та ње уки да
ња овог фа кул те та и осни ва ња пот пу но но ве ду
хов не ака де ми је. Не до вољ но убе дљи ви раз ло зи 
до ве ли су до то га да ови зах те ви већ на про ле
ће 1924. утих ну. У да љим раз ра да ма пред ло га о 
осни ва њу ду хов не ака де ми је, она је тре ба ло да 
по сто ји па ра лел но са Пра во слав ним бо го слов
ским фа кул те том. Срп ска пра во слав на цр ква је 
1933. до не ла од лу ку о осни ва њу ду хов не ака де
ми је, али од лу ку ни ка да ни је ре а ли зо ва ла. 

Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет у Бе о
гра ду, Ис точ нопра во слав ни бо го слов ски фа
кул тет у За гре бу и Кар ло вач ка бо го сло ви ја су 
од 1919. го ди не то ли ко ис пре пле та ли сво је суд
би не да је њи хо во одво је но са гле да ва ње у не ко
ли ко по рат них го ди на не мо гу ће. Што су јед ни ма 
пер спек ти ве би ле бо ље, дру ги ма су би ле ло ши је. 
Кар ло вач ка бо го сло ви ја стра да ла је као ус пут на 
ште та у бор би ко ју су два пра во слав на бо го слов
ска фа кул те та во ди ла за ње но на сле ђе.

Да би уре ди ло пи та ње школ ске спре ме чи
нов нич ког ка дра, Ми ни стар ство про све те Кра
ље ви не Ју го сла ви је је, на кон при ба вља ња по зи
тив ног ми шље ња од Пра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та у Бе о гра ду, 1933. ре тро ак тив но при
зна ло фа кул тет ски ста тус не са мо Кар ло вач кој 
бо го сло ви ји, већ и За дар ској бо го сло ви ји ко ја је 
рад пре ки ну ла 1919. го ди не.

На кра ју, а ово је по себ но ва жно, пре ма про
пи си ма Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца/
Ју го сла ви је, че ти ри пра во слав не шко ле су има ле 
фа кул тет ски ста тус: Пра во слав ни бо го слов ски 
фа кул тет у Бе о гра ду, Ис точ нопра во слав ни бо

кон ку рен ци ју и пре у зео на став не ка дро ве. Не ја
ки Ис точ нопра во слав ни бо го слов ски фа кул тет 
је у исто вре ме пре тен ци о зно по кре тао ини ци ја
ти ву за од у зи ма ње на уч ног ста ту са Пра во слав
ном бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду.

Кар ло вач ка бо го сло ви ја је у три на вра та то
ком 1919. и 1920. без у спе шно по ку ша ва ла да за 
се бе обез бе ди фа кул тет ски ста тус. Ова шко ла је 
уга ше на 1920. а да при том ни је фор мал но пре ра
сла ни ти у је дан од два пра во слав на бо го слов ска 
фа кул те та упр кос сна жним при ти сци ма да пре
ра сте у Ис точ нопра во слав ни бо го слов ски фа
кул тет у За гре бу.

Осни ва ње Ис точ нопра во слав ног бо го слов
ског фа кул те та Све у чи ли шта у За гре бу 1920. го
ди не би ло је сна жно по ли тич ки мо ти ви са но. 
Из ве сно је да је тре ба ло да по слу жи као још је
дан сим бол ју го сло вен ског цен тра ли зма. Ка да 
су по ли тич ке при ли ке и срп скохр ват ски од но
си у но вој ју го сло вен ској др жа ви кре ну ли на ни
же, и суд би на Ис точ нопра во слав ног бо го слов
ског фа кул те та у За гре бу до ве де на је у пи та ње, а 
по том и окон ча на, из ме ђу оста лог, и као при лог 
рас те ре ће њу ло ших ме ђу на ци о нал них од но са. 

Ис точ нопра во слав ни бо го слов ски фа кул
тет у За гре бу је имао пре ви ше не при ја те ља и не
сим па ти зе ра. Не ки су то по ста ли пре осни ва ња 
овог фа кул те та, а не ке дру ге су по ли тич ке при
ли ке у зе мљи на те ре ле да пре ма ње му за у зму та
кав став: Ри мо ка то лич ка цр ква, део епи ско па 
Срп ске пра во слав не цр кве, Бе о град ски уни вер
зи тет и ње гов Пра во слав ни бо го слов ски фа кул
тет, ср би јан ско кри ло Де мо крат ске стран ке, чак 
и За гре бач ко све у чи ли ште. Оп те ре ће ни ра зним 
не да ћа ма и при ти сци ма ко ји су рад Ис точ но
пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та у За гре
бу учи ни ли не мо гу ћим, а са мо ње го во по сто ја ње 
те ре том за др жа ву, и ју го сло вен ски цен тра ли сти 
су при ста ли на уки да ње овог фа кул те та. Про це
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тет иде је ус по ста вља ња и ја ча ња на уч не те о ло
ги је срп ског на ро да пре ко ви со ких шко ла Срп
ске пра во слав не цр кве. Срем ски Кар лов ци, Бе о
град и За греб би ли су, у две и по де це ни је срп ске 
исто ри је (1900–1924), ру кав ци је дин стве не иде је 
ко ја се на кра ју тог пе ри о да сли ла у срп ску и ју
го сло вен ску пре сто ни цу.

го слов ски фа кул тет у За гре бу, Пра во слав но срп
ско бо го слов ско учи ли ште у Срем ским Кар лов
ци ма и Пра во слав ни бо го слов ски за вод у За дру.

Без об зи ра на ри вал ства ових шко ла и не
су гла си це ко је су кат кад из би ја ле из ме ђу њи хо
вих про фе со ра, над ле жних епи ско па, фа кул те
та и уни вер зи те та, по сто ји не у пи тан кон ти ну и
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Про свет ни гла сник, ју ни 1899.

Уни вер зи тет Кра ља Алек сан дра I. — Ко ми
си ја, ко јој је ми ни стар про све те и цр кве них 
по сло ва по ве рио спре ма ње и из ра ду про јек
та за ко на о пре тва ра њу Ве ли ке Шко ле у уни
вер зи тет, ко ји ће но си ти име Њег. Вел. Кра ља 
Алек сан дра I, до са да је има ла осам са ста на ка, 
на ко ји ма је је дан део ово га по сла ура ђен.

Пр ви, прет ход ни, са ста нак ове ко ми си је ио 
је 16. мар та. На ово ме су са стан ку чла но ви ко
ми си је из ме ња ли ме ђу со ом ми сли о ор га ни за
ци ји ви ших шко ла и о пи та њи ма ви ше струч не  
на ста ве.

Већ на дру го ме са стан ку, ко ји је ио 23. 
мар та, при сту пи ло се од ре ђи ва њу: ко ји од се
ци ва ља, да у ду за сту пље ни у пр во ме срп ско
ме уни вер зи те ту, са о зи ром на при ли ке и по
тре е. На ово ме са стан ку су и ли и рек тор Бо
го сло ви је, ар хи ман дрит Ки ри ло и на став ни ци: 
Сте ван Ве се ли но вић, Пе тар Про тић, др. Че
до миљ Ми тро вић и Сте ван Ди ми три је вић, ко
је је пред сед ник по звао, у спо ра зу му с ми тро
по ли том и ми ни стром про све те, ра ди ли же га 
оа ве ште ња о по тре и, да се те о ло шки фа кул
тет уста но ви на на шем уни вер зи те ту. При ли
ком оа ве шта ва ња, ми шље ња су и ла по де ље
на. Ар хи ман дрит Ки ри ло је ми шље ња, да нам 
још ни је по тре ан те о ло шки фа кул тет, по што 
и у тај фа кул тет до ла зи ли са мо свр ше ни о
го сло ви, ко ји пре ма но во ме за ко ну о Бо го сло
ви ји, ва ља да про ве ду де вет го ди на у Бо го сло
ви ји, а по но во ме за ко ну још се ни је по че ло са 
при ма њем уче ни ка у Бо го сло ви ју, те ће та ко 

за те о ло шки фа кул тет и ти по тре а тек по сле 
де сет и ви ше го ди на. По ред то га ми сли, да не 
и и ло до вољ но ме ста код нас за оне ко ји свр
ше тај фа кул тет, те ми сли, да и ме сто то га за 
на ше при ли ке и ла по тре ни ја Ду хов на Ака
де ми ја. Пе тар Про тић не ми сли да не и код 
нас и ло до вољ но ме ста за све ко ји и свр ша
ва ли те о ло шки фа кул тет, јер су нам по тре ни 
све ште ни ци са ја чом, па и фа кул тет ском спре
мом, за то ми сли да и ва ља ло уста но ви ти и 
те о ло шки фа кул тет. Сте ван Ве се ли но вић је за 
Ду хов ну Ака де ми ју, на ла зе ћи по ред оста ло га 
раз ло га ово ме и у те шко ћа ма ко је и на ста ле, 
кад и се уста но вио те о ло шки фа кул тет, јер и 
он мо рао ста ја ти под над зо ром Ар хи је реј ско га 
Са о ра и ми тро по ли та.

Тре ћи је са ста нак ио 30. мар та, и на ње
му је про ду же но оа ве шта ва ње о те о ло шко
ме фа кул те ту. Ар хи ман дрит Ки ри ло при ста
је да се уста но ви те о ло шки фа кул тет, али под 
по год ом; да се у тај фа кул тет при ма ју са мо 
свр ше ни о го сло ви; да над зор над фа кул те том 
во ди цр кве на власт; про фе со ри да се по ста
вља ју у до го во ру с цр кве ном вла шћу; де кан да 
у де све ште но ли це; да уче ни ци жи ве ин тер
нат ски и то за јед но са уче ни ци ма Бо го сло ви
је, уз цр кву. Пред сед ник Ст. Бо шко вић до пу
њу је го вор ар хи ман дри та Ки ри ла у том сми
слу, да се кан ди да ти за про фе сор ска ме ста у 
о го слов ско ме фа кул те ту пред ла жу спо ра зу
мом из ме ђу ми ни стра про све те и нај ви ше цр
кве не вла сти, а из ор да се вр ши у фа кул те ту. 
Ст. Ве се ли но вић у оп ште ни је про ти ван о
го слов ско ме фа кул те ту, али ми сли да од ње
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На че твр то ме са стан ку, ко ји је ио 6. 
апри ла, по сле крат ких оа ве ште ња, при сту
пи ло се од лу чи ва њу о о го слов ско ме фа кул
те ту. Ан дра Ни ко лић је за о го слов ски фа
кул тет, али ми сли да и ва ља ло во ди ти ра чу
на и о прак тич ној стра ни при осни ва њу то га 
фа кул те та и пред ста ви ти вла ди по тре у по
прав ке све ште нич ко га ста ња и Ар хи је реј ско
ме Са о ру по тре у сло од не на ста ве. Ст. Бо
шко вић прет по ста вља, да ће прак тич на стра
на и ти по вољ на за кан ди да те те о ло шко га фа
кул те та. Др. М. Јо ва но вићБа тут о ја шња ва, 
да не сла га ње чла но ва ко ми си је с на став ни ци
ма Бо го сло ви је у пи та њу о о го слов ско ме фа
кул те ту до ла зи оту да, што су на став ни ци Бо
го сло ви је у сво јим го во ри ма не пре ста но за сту
па ли прак тич ну те о ло ги ју, о ко јој не мо же и
ти го во ра у уни вер зи тет ској уста но ви. Што се 
прак тич не стра не ти че, он ми сли, да ће се она 
са ма со ом ре ши ти, по што су нам ар по ва ро
ши ма по тре ни све ште ни ци са ја чом о го слов
ском спре мом. Др. Бо дан Га ври ло вић при зна
је зна чај о го слов ско ме фа кул те ту али не ми
сли да и га ва ља ло још са да уста но ви ти. Ст. 
Бо шко вић не сла же се с ми шље њем, да не тре
а још уста но вља ва ти о го слов ски фа кул тет, 
јер на ла зи да опа да ње ре ли ги о зно сти код нас 
до ла зи по гла ви то од не до вољ не о го слов ске 
спре ме на ших све ште ни ка. По сле ово га ко ми
си ја је од лу чи ла у на че лу: да се уста но ви о
о слов ски фа кул тет.

[…]

га не ће и ти ве ли ке ко ри сти. И он је да фи ло
соф ски фа кул тет сто ји под кон тро лом цр кве
не вла сти и да у ње му у ду за сту пље не све о
го слов ске на у ке. Ст. Ди ми три је вић је у оп
ште за фа кул тет, и же лео и да се на став ни
ци не по ста вља ју ез зна ња цркв. вла сти и да 
фа кул тет и у дру гим од но си ма у де под над зо
ром цркв. вла сти. Др. Во ји слав Ба кић ми сли, 
да и у о го слов ски фа кул тет ва ља ло при ма
ти и свр ше не гим на зи сте, а од о го сло ва са мо 
оне ко ји су ар с вр ло до рим успе хом свр ши
ли Бо го сло ви ју. Над зор цр кве не вла сти над 
овим фа кул те том да у де са мо у ре ли ги о зном 
по гле ду. Из ор про фе со ра да у де у спо ра зу
му с ми тро по ли том, али про фе сор да не мо
ра и ти све ште но ли це. Ст. Ве се ли но вић ни
је за то да се у о го слов ски фа кул тет при ма
ју свр ше ни гим на зи сти, зог не јед на ко сти у 
ора зо ва њу свр ше них гим на зи ста и свр ше них 
о го сло ва. Др. Ми лан Јо ва но вићБа тут ми
сли, да ез ис пи та зре ло сти ни ко не мо же и
ти при мљен на уни вер зи тет, па пре ма то ме ни 
у о го слов ски фа кул тет. Ст. Бо шко вић сла
же се с Ба ки ћем, да се у о го слов ски фа кул
тет при ма ју и свр ше ни гим на зи сти. Др. В. Ба
кић не на ла зи да и не јед на кост у ора зо ва њу 
свр ше них гим на зи ста и свр ше них о го сло ва 
и ла ка ква смет ња при ма њу свр ше них гим на
зи ста у фи ло соф ски фа кул тет [уместо „у фи
ло соф ски фа кул тет“ ов де ве ро ват но тре а да 
сто ји „у о го слов ски фа кул тет“ — прим А. Р.], 
по што се по но во ме за ко ну о сред њим шко ла
ма и у гим на зи ја ма учи ве ро на у ка до VI раз
ре да за кључ но. Он је за сло о ду на ста ве. Ко 
се од свр ше них гим на зи ста од лу чи да оде у о
го слов ски фа кул тет, сам ће на кна ди ти што му 
у де не до ста ја ло спре ме из чи сто о го слов
ских пред ме та.
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ов де по тре но раз ли ко ва ти две основ не ства
ри: те о ло ги ју и ре ли ги ју. Те о ло ги ја је на у ка 
о ре ли ги ји или о ре ли ги ја ма. Као што сва ка 
на у ка пре тре са и про у ча ва све оно што спа
да у оласт ње ну, по из ве сним ме то ди ма, та
ко ра ди и те о ло ги ја. На по слет ку мо дер на те
о ло ги ја и не за у ста вља се са мо на јед ној ре
ли ги ји, већ ком па ра тив но пре тре са по је ди на 
круп ни ја пи та ња, ка ко су по ста вље на у сви
ма ре ли ги ја ма. Дру го је не што ре ли ги ја, то 
је скуп сви ју оних по сту ла та ко је, у ста ри је 
вре ме, из ве стан на род, а у но ви је вре ме, це
ле гру пе на ро да по ста вља ју као не што нео п
ход но у што тре а ве ро ва ти ез у слов но да и 
се ти ме при а ви ла ап со лут на ва жност оним 
нор ма ма, ко ји ма се ре гу ли ше со ци јал ни жи
вот. Те о ло ги ја је у пр вом ре ду со ци јал на на
у ка, ре ли ги ја је пак осно ва на ко јој по чи ва 
со ци јал ни жи вот; ез ње он се не да на прак
си ни за ми сли ти. Ни нај о ља фи ло соф ска те
о ри ја ни је на прак си мо гла да за ме ни ни јед
ну ре ли ги ју. У оста лом исто ри ја нам је све
док да је ре ли ги ја нај ста ри ја кул тур на те ко
ви на чо ве чан ства. Љу ди су жи ве ли чак и у 
из ве сним ви шим ступ ње ви ма кул тур ног жи
во та и ез фи ло со фи је и ез на у ке, али не и 
ез ре ли ги је. Исти на и ва ло је вре ме на и кад 
се уста ја ло про тив ре ли ги је, чак се и ми сли
ло да се она мо же за ме ни ти фи ло со фи јом, но 
у ства ри до то га ни ка да ни је се до шло. Ре ли
ги ја се ни чим не да за ме ни ти.

На ше ре ли ги о зно ора зо ва ње из гле да да је 
по ква ли те ту ве о ма сла о, сви ми гле да мо у ре
ли ги ји је дан скуп из ве сних ми сте ри ја а у те о
ло ги ји и ње ним шко ла ма ле гло све ко ли ке о
го слов ске ми сте ри о зно сти. Из гле да да јој овим 
за ко ном чак и др жа ва иде на ру ку да се на ста
ви га је ње та ких ми сте ри ја. Ме ђу тим ре ли ги ја 
је да ле ко од све га то га. Ре ли ги ја по чи ва са мо 
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Те о ло шки фа кул тет  
или ду хов на ака де ми ја?

При ли ком на чел не де а те при пре тре су за ко
на о уни вер зи те ту Го спо дин Ми ни стар про го
во рио је не ко ли ко ре чи о те о ло ги ји, ко ја на на
шем у ду ћем уни вер зи те ту не ће и ти за сту
пље на. Ка ко ово пи та ње ни је ни ка ко ме ђу на
шим о го сло ви ма, или ина че у штам пи, пре
тре са но, ме ђу тим ва жност са мог пи та ња по
тре у је ве о ма ве ли ку оа зри вост у ова ко од
суд ном тре нут ку, то сма тра мо за ну жно, ар у 
по след њем ча су, на р зу ру ку, да про го во ри мо 
не ко ли ко ре чи.

Пр во је ва жно пи та ње: ко јим се пу тем ре
ши ла ствар у ко рист Ду хов не Ака де ми је? Је 
ли то за ку ли сна рад ња или се ту отво ре но иза
шло пред ко ми си ју на ших нај о љих о го сло
ва? У ко ли ко је на ма по зна то при ства ра њу 
ар ово га про јек та ни че га од ово га по след ње
га ни је и ло.

Го спо дин ми ни стар пред Скуп шти ном за
сту па ствар у ко рист Ду хов не Ака де ми је. Као 
раз ло ге за то из но си да те о ло ги ја већ са ма по 
се и тра жи да се сле по ве ру је све, ме ђу тим на
у ка тра жи да се ни шта не ве ру је, док се не ис
пи та. Као дру ги раз лог мо же и ти онај да ту 
ни че га но во га не мо же ни и ти, а ово што има 
тре а у квал но и до слов це чу ва ти; пре ма то ме 
те о ло ги ја тре а да оста не под над зо ром Арх. 
Са о ра а то је тек мо гу ће учи ни ти са мо та ко, 
ако се те о ло ги ја у де не го ва ла у за тво ре ној 
Ака де ми ји.

Да ле ки и од по ми сли да на ру ша ва мо сло
о ду ми шље ња Го спо ди на Ми ни стра о то ме 
шта је о го сло ви ја, на по ме ну ће мо са мо да је 
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де ми је. Ме ђу тим сву да у све ту сте кло се о Ака
де ми ја ма ова ко уве ре ње: да су оне за ста ре ле 
уста но ве, ко је су се пре жи ве ле. Као за тво ре ни 
за во ди ез до вољ не су кон тро ле и не мо гу с успе
хом да га је на у ку. Ни у ру ским, ни у ри мо ка то
лич ким за во ди ма не га ји се на у ка ни при ли жно 
за до во ља ва ју ћи. Оне су да ље за тво ре ни, ин тер
ни ра ни за во ди. И про тив ово га во ју је мо дер но 
дру штво. Ака де ми ја је у ран гу уни вер зи те та. У 
њу се до ла зи ра ди ви шег ора зо ва ња и кад у њу 
за тво ри те јед но га чо ве ка од 20 го ди на, ко ји је у 
до у кад аш тре а да раз ви ја и че ли чи свој ка
рак тер за прак тич ни жи вот, он да на ста је пи та
ње кад ће он да се раз ви ја?

Исти на рим ска цр ква је с успе хом вас пи та
ва ла у Ака де ми ја ма и за тво ре ним за во ди ма свој 
ка дар, ко јим је у шкрип цу др жа ла цео ка то лич
ки свет. Али на кра ју кра је ва ка кав је успех од 
све га то га. Цео ора зо ва ни свет гну ша се рим
ског је зу и ти зма; хри шћан ство сти ди се та кво га 
ра да; из Швај цар ске су ис те ра ни, из Фран цу ске 
их ис те ру ју.

Ни је о ље ни у Ру си ји са тим Ака де ми ја
ма, оне не по ка зу ју Бог зна ка кав успех на по
љу те о ло ги је. Оне су не спо со не да ста ну на 
су прот ути ца ју но вих ре ли ги о зних по кре та. И 
по ред че ти ри Ака де ми је е сни по тун ди зам, и 
др. сек те.

На по слет ку и ми смо има ли је дан за вод, то 
је на ша о го сло ви ја. Па ко је тај ко ји и се др
знуо да ка же да је она ар што до ро ура ди ла?

Да кле, сви раз ло зи од суд но го во ре про тив 
за ста ре лих ака де ми ја. На ма не тре а ју је зу и
ти, јер ми не ми сли мо на шем на ро ду још та ко 
за до вољ ство спре ма ти. Ми не ми сли мо одр жа
ва ти за лу де да је наш па па не по гре шим. На
по слет ку ми не ма мо ни ка квих ми сте ри о зних 
тра ди ци ја, ко је и ве ром и цр квом тре а ло одр

на јед ном на че лу, она по сту ли ра ја сно и отво
ре но са мо то да је у све ко ли ком жи во ту пра
ве дан прин цип ре да и да у жи во ту не ца ру је 
слу чај ност. Но си лац то га ре да је сте све сно о
жан ство. Раз не ре ли ги је сад ра зно и ту ма че 
ову иде ју ре да а ра зно и за ми шља ју и са ма о
жан ства.

Ето то је сва ми сте ри ја, ко ју га ји ре ли ги
ја у се и, ако још и о ми сте ри ји ов де мо же и
ти ре чи. Но те о ло ги ја као на у ка о ре ли ги ји има 
да про у ча ва ре ли ги ју, као не што го то во, њен је 
за да так не да ве ру је са мо, већ да ис пи ту је, по
ре ђу је, су ди, и т. д. Ова ко се да нас раз ра ђу је 
те о ло ги ја па и ло о у ака де ми ја ма, и ло на те
о ло шким фа кул те ти ма. Из у зе так чи не са мо ри
мо ка то лич ки кло сте ри и се ми на ри.

Го спо дин Ми ни стар из но си ми шље ње да у 
те о ло ги ји не ма шта но во да се ства ра, што је, 
то је већ ура ђе но и за пе ча ће но. Ово је ми шље
ње скроз по гре шно. Кад и жи вот људ ски мо
гао јед но га да на да ста не и да ни че га но во га 
ви ше не ства ра, он да и и те о ло ги ја мо ра ла да 
ста не. Али по што је пр во не мо гу ће, ни дру го се 
не сме прет по ста ви ти… Бо же мој, до кле ли смо 
до те ра ли ми са на шим о го слов ским сту ди ја ма? 
Да кле, оне сто ти не и хи ља де књи га ко је се по
ја вљу ју, го ди шње, оно ли ки кон гре си по је ди них 
ве ро и спо ве сти па чак и ин тер на ци о нал ни; и ми 
од све га то га ни шта да не зна мо, ни шта да не 
осе ти мо, већ да уда ра мо гло гов ко лац у вра та 
на ше о го слов ске ку ћи це.

Ко је пред ста вљао о го слов ску на у ку до 
са да и у цр кви и у шко ли, овим је до стој но и 
пред ста вио. Ова ко ми шље ње о те о ло ги ји не
ма ју ваљ да ни ру ски ни хи ли сти, ни фран цу ски 
анар хи сти. Ка ко ли је ре ли ги о зно ора зо ва ње 
тек на ших крај њих еле ме на та?!

Кад је ова ко основ но схва та ње ства ри ни је 
чу до што се и пи та ње раз ре ша ва у ко рист Ака
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Бо го слов ски фа кул тет
Од ка ко је Вел. Шко ла по диг ну та на сте пен 
на Уни вер си те та, од мах је по ве де на реч о то
ме, да се при ње му отво ри и о го слов ски фа кул
тет. Не појм љи во је, ка ко се ни је по ми шља ло на 
отва ра ње ко је ви ше ду хов не шко ле од мах по
што је осно ва на на ша пр ва Бо го сло ви ја.

Зог не до стат ка ви ше ду хов не шко ле, на
ша зе мља све до са да ни је мо гла пру жи ти при
ли ку сво јим си но ви ма, да се у сво јој до мо ви ни 
ора зу ју за ја чи рад на о го слов ској на у ци и за 
ви ше по ло жа је у цр кве ној слу жи. Све до са да 
ра ди то га су ши ља ни на ши о го сло ви у ру ске 
ду хов не ака де ми је, и ево је про те кло ви ше од 
по ла сто ле ћа од ка ко су љу ди спре ма ни у тим 
ака де ми ја ма при хва ти ли код нас ду хов ну про
све ту и књи жев ност.

Ми сао о уста но вље њу о го слов ског фа кул
те та по кре ну та је озиљ ни је тек пре че ти ри го
ди не, ка да се при сту па ло при пре ма ма за отва
ра ње Уни вер зи те та. Та да је о то ме и ло го во
ра и у Ар хи је реј ском Са о ру, и от по че та је и
ла и пре пи ска са Ми ни стар ством.

Ка ко су за отва ра ње о го слов ског фа кул
те та по тре ни на пр вом ме сту те мељ но спрем
ни на став ни ци, са да шњи је Г. Ми тро по лит још 
пр вих да на кад је до шао на по ло жај пред ло жио 
Ар хи је реј ском Са о ру, и овај је усво јио, те су 
на не мач ке уни вер зи те те по сла та три пи том
ца о тро шку цр кве них фон до ва. Дво ји ца су од 
њих већ свр ше ни ру ски ака де ми ча ри, и има ју 
да сво је зна ње на не мач ким уни вер зи те ти ма са
мо уса вр ше и рас пр о стра не. А је дан је од нај о
длич ни јих о го сло ва на ше Ста ре Бо го сло ви је.

жа ва ти. Ми смо млад на род и за што не и смо 
исти ни у очи по гле да ли. На ше је твр до уве ре
ње да ре ли ги ја има у се и исти не и да јој ни ка
кви та јан стве ни по кри ва чи не тре а ју.

Нај зад по гле дај мо ја де и че ме ре на ше ве ре 
и цр кве. И шта ми сли те је су ли твор ци и пред
став ни ци ње го ви вас пи та ни ци Ду хов них Ака
де ми ја и се ми на ри ја или фа кул те та?

Да кле, сви раз ло зи го во ре у при лог фа кул
те та и про тив Ака де ми ја и ако већ ни је доц кан 
ову по гре шку тре а ис пра ви ти.

 В.[ладислав Риникар] 
 [писац је вла сник и уред ник Политике]
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них љу ди за ви ше по ло жа је у цр кви. Од љу ди 
ко ји из е га ва ју да на тај на чин по слу же у на
шој цр кви, где је ве ли ка оску ди ца не по сред них 
рад ни ка, не мо же и ти ве ли ке ко ри сти. Ар хи
је реј ски Са ор за то је и по слао сво је пи том це 
ко ји су се за мо на ши ли и на мо на штво о ве за
ли. Зог то га и пи том ци Ми ни стар ства мо ра ју 
се на то о ве за ти.

Бо го слов ски фа кул тет цр кве на је про свет
на уста но ва, па зог то га и из ор и спре ма ње
го вих на став ни ка мо ра под ле жа ти над зо ру и 
ста ра њу Ар хи је реј ског Са о ра.

О уре ђе њу фа кул те та и о про гра му на у ка 
у ње му, Ар хи је реј ски Са ор мо ра та ко ђе во ди
ти ра чу на и зна ти пра вац ко јим те ку по сло ви у 
ње му. О све му то ме мо ра и ти спо ра зу ма из ме
ђу Г. Ми ни стра цр кве них по сло ва и Ар хи је реј
ског Са о ра. А спо ра зум ја ко олак ша ва ко ли
ко сам за да так те о го слов скопро свет не уста
но ве, то ли ко и до ра во ља код по зва них чи ни
ла ца ко ја до сад ни је оску де ва ла.

Још мо же при ја те ље цр кве за ни ма ти и пи
та ње, да ли је о ље да се за ви ше ду хов но ора
зо ва ње у на шој зе мљи уста но ви на Уни вер зи
те ту Бо го слов ски Фа кул тет, или за се ан ду
хов ни за вод по угле ду на ру ске ду хов не ака
де ми је. Да нас је и у Ру си ји из не се но пи та ње 
на та пет, да ли да и да ље оста ну ду хов не ака
де ми је ка кве су, или да се у ме сто њих отво ре 
фа кул те ти при уни вер си те ти ма. Ве ћи на по зна
тих љу ди та мо се из ја сни ла да ака де ми је тре
а и да ље да оста ну, са мо да им се уре ђе ње до
пу ни и уса вр ши.

У на шој зе мљи са ме на ше фи нан си ске при
ли ке при те жу на стра ну фа кул те та. Са мо овај 
фа кул тет мо ра да ва ти пот пу не га ран ци је да ће 
и ти од пра ве ко ри сти на шој пра во слав ној цр
кви, ко ја одав но оче ку је и спрем не и оду ше
вље не рад ни ке.

Сем ових пи то ма ца Г. Ми тро по лит је у исто 
до а сту пио у зва нич ну пре пи ску са Г. Ми ни
стром про све те и цр кве них по сло ва, да се и о 
др жав ном тро шку по ша љу на стра ну два пи том
ца за о го слов ске на у ке. Г. Ми ни стар је из и шао 
на су срет ово ме тра же њу, али се за ста ло на пи
та њу, хо ће ли ови пи том ци и ти свр ше ни о го
сло ви, или свр ше ни гим на зи ски ма ту ран ти. За 
о го сло ве Ста ре Бо го сло ви је зна се да им не до
ста ју кла сич ни и жи ви стра ни је зи ци, зог че га 
не мо гу по сти ћи по тре них успе ха у фа кул тет
ским сту ди ја ма. А за ма ту ран те зна се да пре
ма про гра ми ма на ших гим на зи ја има ју тек не
ке ру ди мен тар не пој мо ве из о го слов ских на у
ка. Оста ло је да кле, да се ша љу они опет од лич
ни о го сло ви Ста ре Бо го сло ви је, и то нај пре да 
се спре ме из по тре них је зи ка, па тек по сле то га 
да се ода ду пра вим шту ди ја ма; или да се ша љу 
ма ту ран ти, ко ји и где год мо ра ли нај пре свр ши
ти ни жу Бо го сло ви ју. Пре ма спо ра зу му ко ји се 
у овом по гле ду по стиг не из ме ђу Г. Ми тро по ли та 
и Г. Ми ни стра, ових да на о ја ви ће се кон курс и 
учи ни ти из ор пи то ма ца. Ста рих од лич них о
го сло ва већ је не ста ло, јер су се ма хом при ми
ли све штен ства или дру ге ко је слу же. У про
шлој го ди ни је два их је и ло још не ко ли ко, па 
су и они већ и ли на пу ту да за сни ва ју се и по
ро ди цу и ка ри је ру за жи вот. Мо же и ти да и се 
са да још ко ји од њих мо гао на ћи, али и крај ње 
вре ме и ло да се кон курс из Ми ни стар ства о ја
ви и да се ти љу ди по зо ву. Ово је ну жно у то ли
ко пре, што о го слов ски фа кул тет тре а да у де 
отво рен од мах, чим нај ста ри ји раз ред са да шње 
Бо го сло ви је иза ђе из шко ле.

Осим то га тре а во ди ти ра чу на и о то ме, да 
Ар хи је реј ски Са ор на сто ја ва, да сви пи том
ци за о го слов ску гру пу мо ра ју прет ход но ући 
у мо на шки чин, те да та ко у де сва кад спрем
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он по зо ве не ко ли ко на ших о го сло ва и то из Бо
го сло ви је Св. Са ве: г. Ст. Ве се ли но ви ћа рек то
ра и г. П. Шва и ћа проф.[,] из уни вер зи те та г. 
Др Ч. Ми тро ви ћа, од дру гих: г. Пе ру Про ти ћа 
проф., Др Ч. Мар ја но ви ћа и Син ђе ла Пла то на. 
По што им је са оп штио основ не ми сли од го во ра 
по је ди них фа кул те та, он из не се на ре ше ње пи
та ње о то ме, да ли је за на ше при ли ке о ље отво
ри ти ду хов ну ака де ми ју или фа кул тет. Чи та о ци 
се ја мач но се ћа ју да су пок. ми тро по ли ти Ми хај
ло и Ино кен ти је и ли за ака де ми ју, пре ма то ме 
г. ми тро по лит је на шао за по тре но ре ши ти пр
во то пи та ње. Ма да су ми шље ња и ла по де ље на, 
ипак је ре ше но ве ћи ном да је пре ма са вре ме ним 
на уч ним по тре а ма и на шим фи нан сиј ским при
ли ка ма мо гућ но при сту пи ти од мах са мо отва ра
њу фа кул те та. По том су узе та у оце ну ми шље
ња фа кул те та од но сно ма ту ре у ве зи са ода ши
ља њем пи то ма ца. Ни је се на шло за оправ да но да 
се усво је ми шље ња фа кул те та од но сно матуре[.] 
Јер ма ка ко она но си ла звуч но име, као до каз 
оп штег ора зо ва ња, ипак и у ма ту ри има не че га 
струч ног или ар струч не при пре ме за оно, што 
ће ђак доц ни је слу ша ти као пра ву сво ју стру ку. 
Та ко нпр. дру га чи ја је ма ту ра ре ал ци, дру га чи
ја из ре ал не гим на зи је и на по слет ку дру га чи ја 
из кла сич не гим на зи је. Али ни јед на од ових ма
ту ра не и мо гла под не ти за слу ша ње те о ло шког 
фа кул те та, јер ма ту ра из ре ал ке не ма кла сич них 
је зи ка, ма ту ра из ре ал не гим на зи је не ма грч ког 
је зи ка и да је сла о зна ње из ла тин ског је зи ка, 
оста је је ди но ма ту ра из кла сич не гим на зи је, ко ја 
и се на пр ви по глед мо гла при ми ти. Али ту на и
ла зи дру го пи та ње: пи та ње о ре ли ги о зном ора
зо ва њу у ду ће га кан ди да та за све ште нич ки чин. 
По зна то је да су на ше ре ли ги о зне тра ди ци је и 
ста ре и нео ич но о га те, њих тре а по ступ но и 
пре ма до у уз ра ста усва ја ти, јер оне ни су као 
дру ге на у ке да се са мо на у че, већ тре а да по

По ли ти ка, 29. март 1907. 

Те о ло шки фа кул тет
Од ка ко је Ве ли ка Шко ла уз диг ну та на сте пен 
уни вер зи те та, и ово пи та ње из не то је на днев
ни ред. У на шим ли сто ви ма че сто иде о ње му 
реч а чи та о ци се се ћа ју да смо не дав но и ми о 
ње му про го во ри ли. То нам је да ло по во да да се 
још о ље ин фор ми ше мо о све му што је до са
да по овом пи та њу ра ђе но и ура ђе но, и у ста њу 
смо са оп шти ти на шим чи та о ци ма ово. Цр кве на 
упра ва по кре ну ла је и ла пи та ње да се по шљу 
о др жав ном тро шку 2–4 пи том ца ра ди уса вр
ша ва ња у о го слов ским на у ка ма и спре ма ња 
за на став ни ке за те о ло шки фа кул тет. Г. ми ни
стар ни је хтео да ре ши то пи та ње сам, но упу
ти на ми шље ње прав ном и фи ло соф ском фа кул
те ту. Оа фа кул те та узе ла су у пре трес то пи
та ње до во де ћи га у ве зу са пи та њем о отва ра
њу те о ло шког фа кул те та. Основ не ми сли њи хо
вог од го во ра је су ове. По што ста ра о го сло ви ја 
ни је при ма ла ђа ке са ма ту ром, већ из че твр тог 
и пе тог раз ре да гим на зи је, то по ду ху основ
ног уре ђе ња на шег уни вер зи те та не ма сми сла 
сла ти ђа ке ста ре о го сло ви је да се спре ма ју за 
на став ни ке, кад им не до ста је по тре но оп ште 
ора зо ва ње. Фа кул те ти су ми шље ња да и мно
го о ље и ло, да се рас пи ше сте чај и да се по
ша љу ђа ци гим на зи ја са ма ту ром. Јер кад се 
уре ди те о ло шки фа кул тет, он се мо ра под врг
ну ти под основ не за ко не уни вер зи те та, ме ђу
тим пр ви услов за сту па ње на уни вер зи тет је сте 
ма ту ра. Сем то га сва ки у ду ћи на став ник то га 
фа кул те та мо ра има ти на уч ни сте пен док то ра.

Ова ко сво је ми шље ње фа кул те ти су упу ти
ли г. ми ни стру а он пак ак том сво јим упу ти га г. 
ми тро по ли ту. Кад је г. ми тро по лит при мио акт, 
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Да ли је те о ло ги ја на у ка?
По што ва ни г. уред ни че.

При мио сам пи смо и при ло же ни рој Днев
ног Ли ста у ко ме се го во ри о те о ло ги ји и те о
ло шком фа кул те ту и на сва пи та ња мо гао их 
вам овај од го вор да ти.

Ре ли ги о зно ора зо ва ње ко је из но се на ши 
ђа ци из гим на зи ја то ли ко је сла о да не мо же 
да ти уче ни ку до во љан кри те ри јум за оце ну од
но са ве ре пре ма оста лим на у ка ма. До дај те то
ме да ми жи ви мо у ис то ри ском тре нут ку где се 
вер ске ства ри сма тра ју као не што ста ро и пре
жи ве ло, а вра та се ши ром отва ра ју „кри тич ки 
нео це ње ним но вим те о ри ја ма“, са мо из раз ло
га што је то но во, и он да ће вам ра зу мљив и ти 
и ан та го ни зам омла ди не пре ма све му вер ском и 
сим па ти је, од но сно ва тре но оду ше вље ње за све 
но ви је иде је. У том не со лид ном ре ли ги о зном 
ора зо ва њу тре а тра жи ти кључ сви ма та ким 
ис па ди ма про тив ве ре и те о ло ги је, као што је и 
чла нак у Бр. 107. Дн. Ли ста од сре де 18. апр. 
т. г. под на сло вом: „је ли по тре ан те о ло шки 
фа кул тет.“

Што се пак ти че то га да се та кав чла нак 
по ја ви у јед ном ли сту на че лу ко га сто је не
ки про фе со ри Уни вер зи те та и ви ђе ни ји на ши 
књи жев ни ци и то не тре а да вас до во ди у за
у ну. То су ма хом ста ри со ци ја ли сти, ко ји су 
свој рок у со ци ја ли зму от слу жи ли и кад је до
шло вре ме да се ми ре са ре ал но шћу, при сту пи
ли су јед ном ра ди кал ном кри лу. Уоста лом ни је 
дав но и ло ка да су ти исти со ци ја ли сти пре ла
зи ли и у кри ло на пред не стран ке, ко ја је мно
го да ља од со ци ја ли зма, не го ли ра ди ка ли зам.

ста ну до сто јан ство ср ца и ду ше. Ме ђу тим, ре
ли ги о зно ора зо ва ње, ко је на ши ма ту ран ти из
но се из да на шњих шко ла не са мо да је не пот пу
но, већ че сто и ан ти ре ли ги о зно. Та ко у ре ал ци 
пре да је се ве ро на у ка са мо у ни жа че ти ри раз ре
да, у ре ал ној гим на зи ји у пр вих шест, а кла сич
не гим на зи је дао Бог и не ма мо. Пре ма то ме пу
сти ти ма ту ран те, са мо зог ма ту ре, на те о ло шки 
фа кул тет, из та ко ра зно вр сних шко ла и са та
ко не пот пу ним прет ход ним ора зо ва њем, ио и 
ве ли ки ри зик. Још је опа сни је по сла ти та кве ђа
ке на стра не шко ле да се спре ма ју за про фе со ре 
те о ло шког фа кул те та.

Оста је, да кле, још је дан из лаз да се за те
о ло шки фа кул тет спре ме са да шњи ђа ци Бо го
сло ви је Св. Са ве а на кра ју њи хо вог шко ло ва
ња уре ди ти ма ту ру са кла сич ним је зи ци ма и 
оста лим дру штве ним на у ка ма при ли жно ма
ту ри кла сич них гим на зи ја.

Што се пак ти че на уч ног сте пе на док то ра 
то се на чел но мо же усво ји ти, али у пр во вре ме 
не ће и ти мо гу ће на а ви ти све на став ни ке са 
сте пе ном док то ра, већ се мо ра за до во љи ти о
љим о го сло ви ма и ез ти ту ле док тор ске.

Тим са мим што је на чел но ре ше но да на фа
кул тет те о ло шки мо гу сту пи ти за ре дов не ђа ке 
са мо из Бо го сло ви је Св. Са ве од ло же но је пи та
ње о отва ра њу фа кул те та за две го ди не, јер ће 
пр ви ђа ци из те шко ле сти ћи те 1909. год.

Сви ти од го во ри и ми шље ња упу ће ни су г. 
ми ни стру и он их са да про у ча ва. Пре ма ве сти ма 
љу ди ко ји су у око ли ни ми ни стра, из гле да да је он 
во љан да се све спре ми ка ко и се 1909. г. зи ља 
отво рио те о ло шки фа кул тет. Али му на пу ту сто
ји те шко ћа по ли тич ке си ту а ци је да у скуп шти ну 
уно си још је дан пред лог о цр кве ној стру ци, по
ред већ по зна тог за ко на о уре ђе њу све ште нич ког 
ста ња и за ко на о цр кве ним в[л]астима.
 Н. 
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Ве ра ни је ни ка кви тре нут ни изум, но је 
тво ре ви на ду ха људ ско га, где чо век пр ви пут 
уз ди жу ћи очи к не у по ку ша ва да о ја сни 
жи вот, да о ја сни пра и звор и по сле дак све га 
што но си жи во та у се и. Тра ди ци је чо ве чан
ства сви ју ве ко ва до да нас ве ле нам да је чо
век тај пра и звор жи во та и но си о ца ње го вог на
звао Бо гом. Бог је да кле онај ко ји да ру је све
ту и чо ве ку жи вот, он де ли прав ду, он је мо ћан 
и ве чан. Јед ном ре чи у ру ка ма су ње го вим кон
ци жи во та и смр ти. Кад је чо век јед ном по сту
ли рао основ ни прин цип жи во та из про ла зно
га из дво јио не про ла зно из про мен љи во га по
ста вио стал но, тај прин цип по слу жио му је као 
осно ви ца да на ње му раз ви је мо рал и уред мо
рал ни жи вот. У мо ра лу глав ну уло гу игра ап
со лут ност. Бог је у мо ра лу ап со лут но сти во ља 
ко јој чо век има да се по ко ра ва. На осно ву тих 
два ју прин ци па ап со лут но сти жи во та и ап со
лут но сти во ље но си о ца жи во та по ни кла је мо
гућ ност раз вит ка со ци јал ног жи во та. Љу ди су 
по си ли мо ра ли за сно ва ти за јед ни це и уре ди
ли пр во ма ња дру штва па он да све ве ћа и ве
ћа док ни су уре ди ли др жа ву. Чим је ора зо
ва на иоле ве ћа за јед ни ца пр во што се раз ви ло 
и ло је пра во. То је ма хом пра во ста ри јих, ко је 
има ју пре ма мла ђи ма, ко је се доц ни је раз ви ло 
и ора зо ва ло да на шње пра во. Оту да је са свим 
при род но да пра во но си свој ко рен у ре ли ги ји 
и мо ра лу до тич но га на ро да. Оду зми те или уни
шти те ре ли ги ју и мо рал, и уни шти ли сте и пра
во. Пре ма то ме: ре ли ги ја, мо рал и пра во ни су 
слу чај не ства ри, ни ти то мо же не ко из ми шља
ти и ме ња ти по сво јој во љи; то је про из вод ду
ха јед но га на ро да или це ле ра се ство рен у то ку 
сто ле ћа и ти су ћа го ди на.

Зог сво је ва жно сти за прак тич ни жи вот 
те су три ства ри по че ле да сре ђу ју у си сте му 

У том фак ту тре а тра жи ти и о ја шње ња 
о њи хо вом ан ти кле ри ка ли зму. Они су то пре
не ли со ом из со ци ја ли зма, они мр зе ре ли ги
ју, Бо га, цр кву и све оно што са ве ром сто ји у 
ве зи. Мр зе за то што су се тим ду хом за по ји ли 
још као со ци ја ли сти, ту су пак мр жњу по цр пли 
на за па ду за вре ме сво га шко ло ва ња, па за то 
мр зе и на шу цр кву и на шу цр кве ну исто ри ју и 
на ше цр кве не прет ке и ве ли ка не и т. д.

Што се ти че пи та ња о раз ло зи ма, ту и мо
гао је дан прост од го вор до ћи: кад се не што во
ли или мр зи ту ма ло има ме ста раз ло зи ма, то се 
осе ћа. Као оно ста ра срп ска ма ти што је ули ва
ла у мла де Срп чи ће љу ав пре ма ро ду сво ме и 
мр жњу пре ма Тур ци ма, та ко исто и но ва ма ти, 
шко ла, ули ва пре ма ве ри, Бо гу, ре ду и т. д. мр
жњу, а пре ма ате и зму, не ра ду, не мо ра лу и т. д. 
сим па ти ју. И шта ми сли те, ка ко мо же те окре
ну ти да иде ор ну тим ре дом ме сто мр жње сим
па ти ја и ме сто сим па ти је мр жња. Те шко је и 
упра во не мо гућ но, до кле ма ти шко ла не из ме
ни сво је ср це и под ви дом вас пи та ња и ора зо
ва ња не да ру је здра ву хра ну и здра ва осе ћа ња.

Од но сно са мог пи та ња ко је је ов де основ 
све му: да ли је те о ло ги ја на у ка и да ли пре ма 
то ме те о ло шки фа кул тет мо же раз ра ђи ва ти на
у ку, мо гу да ка жем, да је пи сац и су ви ше сла 
по зна ва лац нај о снов ни јих по го да а у де фи ни
ци ји пи та ња, шта је на у ка. На ша Ве ли ка Шко
ла а са да Уни вер зи тет да ју до ста сла е ђа ке, и 
за дру ге ства ри, а ка мо ли за раз у ме ва ње те о ло
шких пи та ња, о то ме се мо гао сва ко уве ри ти, ко 
је имао при ли ке да их чу је кад као свр ше ни ве
ли ко школ ци на ста вља ју сво је сту ди је на стра
ним уни вер зи те ти ма. Али да та њи хо ва сла ост 
мо же до ла зи ти и до ова ких гра ни ца, као чак и 
то да и док то ри — ре дак то ри и про фе со ри Уни
вер зи те та усва ја ју и пу шта ју ова ке ства ри кроз 
свој лист то ме до да нас ни сам ве ро вао.
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не го ли у ре ли ги ји. Услед то га ре ли ги ја се ја
вља као јед на нај кон зер ва тив ни ја уста но ва а 
те о ло ги ја као нај ста ри ја и нај кон зер ва тив ни
ја на у ка. За то ре ли ги ја мо ра увек и ти кон зер
ва тив на. Она има да да је основ ни тон це ло куп
ном со ци јал ном жи во ту, пре ма то ме она мо ра 
да има нај тач ни је прин ци пе сра чу на те на ти
су ће го ди на.

Што се ти че пи та ња о од но су из ме ђу при
род них на у ка и те о ло ги је мо гу Вам ре ћи ово. У 
све ту ни ти је и ло на ро да или уоп ште не ке ве
ће за јед ни це ез ре ли ги је, ни ти ће и ти. Да
кле, све го во ре по је ди них при род ња ка, као да 
ће они уни шти ти ре ли ги ју, тре а сма тра ти као 
не ви не же ље. Чо ве ку је уро ђе на те жња ка жи
во ту, он да кле хо ће да жи ви, за то му је по тре
ан ком пас жи во та. Али сем ње га узе тог као 
ин ди ви ду ум има жи во та и ван ње га. Да и за
сно вао нор мал не од но се сво га жи во та, он мо
ра да из ра ди не ка пра ви ла од но са пре ма ап со
лут ном но си о цу жи во та. То је иде ја Бо га. Шта 
хо ће сад при род ња ци: да по ста ве при ро ду као 
не што дру го сте пе но ис пред иде је Бо га и да на 
осно ву то га за сни ва ју дру штве ни жи вот. Но 
та ква те о ри ја по чи ва на не со лид ним осно ва
ма, оне до са да ни су и ле при ве де не у прак су, 
а ви ше не го си гур но, да ни ка да не ће ни и ти 
при ве де не. Прак си жи во та по тре на је ап со
лут ност као ауто ри тет за из во ђе ње ра зних со
ци јал них иде ја. Тај ап со лут ни ауто ри тет мо же 
пру жи ти прак си са мо ре ли ги ја са иде јом о ап
со лут ном Бо гу, ни ка ква дру га те о ри ја а нај
ма ње при род њач ка мо же то учи ни ти. Исто ри ја 
нам је све док да су при род ња ци до са да под ра
зним ви до ви ма по ку ша ва ли ез рој пу та да то 
учи не, али сваг да ез успе ха.

Да ли је по тре ан те о ло шки фа кул тет у 
Ср и ји? По тре ан но игде и по тре ан но ика
да. Да је имао при ли ке да чу је са мо два три 

још нај ста ри ји на ро ди и та ко су по ста ле тро
ја ке на у ке: те о ло ги ја, ети ка и пра во (као ју
ри спру ден ци ја). Ове три на у ке осно ва су све
ко ли ким со ци јал ним на у ка ма. Са ме пак оне за 
прак тич ни жи вот не мо гу се из дво ји ти: пра во 
не мо же по сто ја ти ез мо ра ла; а ни пра во, ни 
мо рал ез ре ли ги је. Сва су да кле три фак то ра 
не раз двој ни за прак тич ни жи вот.

Пре ма то ме кад не ко при зна је пра во као 
на у ку, ети ку тек по ма ло а за те о ло ги ју ка же да 
то ни је на у ка, да не ма ме ста на чи сто на уч ном 
за во ду, и т. д. ја не знам ка ко да ис ту ма чим, до 
да се на сме јем. Ту ни су по тре ни ви ше ни ка кви 
раз ло зи, је ди но што оста је да чо век са жа ље ва 
шко лу, кроз ко ју је мо гао про ћи та кав пи сац.

Да кле, те о ло ги ја је на у ка ко ја има да по
ста ви у ред или си сте му, нај о снов ни је пи та ње 
о ап со лут ном но си о цу жи во та, она ко ка ко га 
схва та јед на ве ра или ре ли ги ја. Но ка ко ипак 
по сто ји не ка по ступ ност или ево лу ци ја у раз
ви ћу ре ли ги о зних ми сли код чо ве чан ства то се 
у но ви је до а, на те о ло шким фа кул те ти ма упо
зна ју уче ни ци са основ ним прин ци пи ма сви ју 
до са да њих ре ли ги ја. И та ко је ство ре на це ла 
јед на на у ка о ре ли ги ја ма, ко ја се оич но зо ве: 
исто ри ја ре ли ги ја. За то што је ре ли ги ја осо
и на ду ха људ ско га, ка ко се из ра жа ва ју у но
ви је до а, или дар ож ји, ко јим се чо век од ли
ку је од оста лих жи вих ство ро ва, ка ко [су] се 
из ра жа ва ли у ста ри је до а, то по је ди ни о го
сло ви као на уч ни ци не ма ју то ли ке сло о де у 
но ва че њу и уоп ште у од но су пре ма ре ли ги о
зним тра ди ци ја ма. Ни је та кав исти слу чај са 
фи ло со фи јом, та мо сва ко има пра ва да ства ра 
сво ју си сте му: и ов де ти су ћа го ди на, је два тек 
ако из ме не по не ку спо ред ну тач ку уче ња. Са 
пра вом сто ји ствар већ те же, јер та мо исто та
ко не ло ми се ла ко са тра ди ци ја ма, али ипак 
лак ше је и та мо пре кр ши ти по је ди на пи та ња, 
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Је ли по тре ан те о ло шки фа кул тет
У јед ном од про шлих ро је ва „По ли ти ке“ иза
шао је увод ни чла нак где се го во ри о то ме, ка
ко је ми ни стар про све те ре шио да се што пре 
осну је те о ло шки фа кул тет на на шем уни вер
зи те ту.

Мо рао је сва ког из не на ди ти глас да ће мо 
и ми до и ти тај фа кул тет. Ми слио сам да они 
уни вер зи те ти, ко ји су и ли те сре ће да та ко 
што год ни су до са да има ли, ни са да у XX. ве
ку не ће до и ти, и јед ном, ка да тај фа кул тет у
де уки нут на сви ма уни вер зи те ти ма и ка да се 
на ши пи том ци у ду чу ди ли да је та ко што мо
гло и да по сто ји на уни вер зи те ти ма, да ће наш 
уни вер си тет и ти је дан од оно ма ло та квих, ко
ји ће мо ћи по но си то ре ћи: „У мо ме се вр ту ни
је ни кад га ји ла та иљ ка“. Још ви ше се чо век 
мо же из не на ди ти што се и по ми шља на то, кад 
је чак и пок. ми тро по лит Ми хај ло ио про ти
ван отва ра њу то га фа кул те та на он да шњој Ве
ли кој Шко ли, не го је тра жио ду хов ну ака де ми
ју. Мо же и ти оправ да но ми шље ње да је ве ра 

— ре ли ги ја — још увек по тре на на ро ду, на
рав но са ма ло о љим све ште ни ци ма не го што 
су да на шњи, али да за то ипак ни јед ној др жа
ви ни је по тре ан те о ло шки фа кул тет уни вер
зи те та.

Да нас је се по ве ла ор а у це лом ора зо
ва ном све ту про тив и да љег о сто ја ња те о ло
шких фа кул те та на уни вер зи те ти ма. Уни вер
зи те ти су еми нент но на уч на уста но ва, а ве ра 
ни је на у ка, па јој он да и не ма ме ста на чи сто 
на уч ним за во ди ма. Про тив са ме ве ре ма ло се 
њих о ре, али про тив оде ва ња ве ре у на уч ну 
оде ћу о ри се сва ки ин те ли ген тан чо век на за

про фе со ра на те о ло шком фа кул те ту ова кав пи
сац не и имао ку ра жи и да по ми сли ова ко што
год о те о ло ги ји, а још ма ње да се раз ме ће пи
са њем и грд ња ма по но ви на ма. Ова ко ка ко да
нас ствар сто ји омла ди на је сте кла зи ља уве
ре ње да те о ло ги ја ни је ни шта, и да сва ко мо же 
спр да ти са њом до ми ле во ље. Што се ти че при
мед е о Мој се је вој те о ри ји све та и КантЛа
пла со вој те о ри ји, мо гу ре ћи да је та при мед а 
зи ља плод ужа сне си ро ти ње по зна ва ња. Тај 
го спо дин В. тре а да оде на ма ко ји те о ло шки 
фа кул тет и да чу је са мо јед но пре да ва ње о и
ли ском уче њу о ство ре њу све та и ви ше не го 
си гур но да она ко што год не и из а цио. Ова ко 
он си ро мах жи ви чак и у за лу ди да је у пра ву.

Ево Вам од го во ра на нај ва жни је тач ке 
пи та ња.

 Др. Чед. Мар ја но вић 
 проф.
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исто пре да ва ње на те о ло шком фа кул те ту. Где 
ће се го во ри ти исти ни то и искре но, а где не? 
И сме ли се до пу сти ти да се о јед ној ства ри на 
уни вер зи те ту го во ри не и сти ни то и не ис кре но? 
У ве ли кој је опре ци са на уч ном ча шћу уни вер
зи те та фа кат ако се он у де с по ља ре пре зен
ти рао и не и сти ном и не ис кре но шћу. На уни
вер зи те ту мо ра мо има ти де ла све сна и ко ри сна, 
а не она ко ја не ма ју са др жи не.

На уч на је исти на јед на за све љу де — те о
ло ги ја је за сва ку ве ру дру га. На у ка не за ви сно 
кон ста ту је фак та, кри ти ку је, ис пи ту је, из пре
ми са ства ра за кључ ке — те о ло ги ја не до пу шта 
сло од но ис пи ти ва ње, сво је за кључ ке ства
ра по во љи и тек он да, адап та ци јом на уч них 
фа ка та, тра жи за њих ослон ца. На у ка уве ра
ва до ка зи ма — те о ло ги ја, је ли са мо моћ на, ла
ћа се, као што је по зна то из исто ри је, и на си ља.

Што се ти че на уч них пред ме та ко ји се пре
да ју на те о ло шком фа кул те ту, не ке од њих већ 
има мо ко је на фи ло соф ском, ко је на прав ном 
фа кул те ту, где су мно го о ље о ра ђе ни и пот
пу но не при стра сно. О цр кве ном пра ву чу ће мо 
на прав ном фа кул те ту; на фи ло соф ском има мо: 
пси хо ло ги ју (про лем ду ше), прак тич ну фи ло
со фи ју или ети ку, цр кве ну исто ри ју, исто ри ју 
фи ло со фи је, пе да го ги ју; са со ци јо ло ги јом и се 
та ко ђе мо гли упо зна ти на фи ло соф ском фа кул
те ту, па чак и са т. зв. хри шћан ском со ци јо ло
ги јом, а с дру ге стра не упо зна ће нас са со ци
јо ло ги јом и на род на еко но ми ја на прав ном фа
кул те ту. Ра зна чу да, пси хо зе, при ви ђе ња, екс
ор ци зме и т. д. спа да ју у ле кар ску стру ку о че
му ће нас на у чи ти исто ри ја ме де ци не а и пси
хи ја три ја. То су ства ри ко је већ има мо на по је
ди ним фа кул те ти ма (из у зев оних ко је спа да ју 
у ме ди цин ски фа кул тет), али има пред ме та ко
ји и се мо гли тек уве сти и ко ји и на на уч ним 
фа кул те ти ма и ли и на уч но о ра ђе ни, а ако их 

па ду. Ре ћи ће не ко да се и на те о ло шком фа
кул те ту пре да ју и чи сто на уч не ства ри и на ве
шће на при мер ре ци мо: исто ри ју ве ра и цр ка ва, 
цр кве но пра во итд. Пре да ју се да, али их пре
да ју љу ди кон фе си о нал но за ин те ре со ва ни и 
чи ја је за да ћа глав на да утвр де по о жност код 
сво јих слу ша ла ца као и узда ње аш у ту ве ру 
ко јој, они са ми при па да ју. Ти за ин те ре со ва ни 
на став ни ци из но се ства ри јед но стра но и са мо 
она ко ка ко на ла жу ин те ре си њи хо ве ве ре. Кад 
и се ти пред ме ти раз де ли ли ме ђу пра ве на уч
не фа кул те те, он да и их пре да ва ли љу ди не за
ин те ре со ва ни, ко ји ма је циљ са мо на уч на исти
на. Све ште ни ци ма не и ни ко ра нио да при су
ству ју пре да ва њи ма и чу ју исти ни ту реч.

Оче ви дан је фа кат, ко ји не тре а ду го до
ка зи ва ти, су прот ност из ме ђу да на шњег на уч
ног уве ре ња и тра ди ци о нал ног цр кве ног уче
ња. Да до дир не мо са мо у глав ном узрок те су
прот но сти: на у ка се не пре ста но раз ви ја, уве
ре ња сво ја не пре ста но кри ти ку је, до пу ну је и 
из но си на јав ност; цр ква у уве ре њу да је до
шла над при род ним пу тем, од јед ном, до пра
ве исти не сто ји не по мич но на на че ли ма по ста
вље ним још пре то ли ко ве ко ва на по је ди ним 
са о ри ма. Па мо же ли, по сле овог фак та и ти 
спо ра зу ма ме ђу ве ром и на у ком? Мо гу ли ве ра 
и на у ка и ти под јед ним кро вом? И још што је 
нај глав ни је, је ли ве ра на у ка? На сва ова пи
та ња је ди ни је од го вор: не.

Кад та ко сто је ства ри он да на ста је пи та
ње: да ли се сме уни вер зи тет све сно пре тва ра
ти и под сво јим кро вом тр пе ти те о ло шки фа
кул тет, те му тим да ва ти на уч ни ка рак тер, на 
ко ји он ап со лут но не ма пра ва? К на уч ној се 
исти ни мо ра ко ра ча ти отво ре но и сме ло, а да 
ли је то мо гу ће ра ди ти и на те о ло шком фа кул
те ту? Да за ми сли мо са мо јед но пре да ва ње о 
по ста њу све та на фи ло зоф ском фа кул те ту и то 
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Бо го слов ски фа кул те ти
У вла ди ним кру го ви ма се а ве ми шљу, да се на 
за гре ач кој уни вер зи, на ко јој већ по сто ји ри
мо ка то лич ка, осну је и пра во слав ни о го слов
ски фа кул тет; а на е о град ској уни вер зи да се 
осну је и пра во слав ни и ри мо ка то лич ки. Шта 
ви ше, као да се већ при сту па ожи во тво ре њу 
пр во по ме ну тог фа кул те та.

Ин те рес ства ри зах те ва, да се по овој ства
ри по ве де јав на ди ску си ја.

Пре све га мо ра мо по жа ли ти, да се у овом 
по слу ни је уда ри ло пу тем и на чи ном, ко ји се 
ои ћи и из ме ни ти не мо же. 

Осни ва ње о го слов ских шко ла, ма се оне 
зва ле и фа кул те ти ма, по сао је, ко ји спа да у за
јед нич ку над ле жност цр кве не и др жав не вла
сти. За по зна ва о це прав них од но ша ја из ме ђу 
цр кве и др жа ве, за по зна ва о ца прав ног кру га 
цр кве не и прав ног кру га др жав не вла сти, као 
и за по зна ва о ца цр кве не вла сти уче ња, из ван 
сва ке сум ње је, да у по слу осни ва ња и о го
слов ских фа кул те та цр кве на власт има да ка
же сво ју реч.

Да се тај по сао из вр ши ка ко тре а, не мо
же се он ни от по че ти ни спро ве сти са мо у кру
гу др жав не над ле жно сти, ои ла же њем над ле
жно сти цр кве не.

Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је смо до и ли, 
овла ште ни смо по ста ви ти тврд њу, да је по сао 
осни ва ња пра во слав ног о го слов ског фа кул
те та у За гре у от по чет, те да је и по шао не
ко рект ним пу тем и на чи ном. У ми ни стар ству 
про све те и ве ра је у овој ства ри већ учи ње но и 
ута на че но не што ме ри тор но, што пре ју ди ци ра 
ре ше њу це ле ства ри, а да цр кве на власт о то

оста ви мо те о ло шком фа кул те ту он да ће и ти 
о ра ђе ни са уског вер ског гле ди шта. При ме ра 
ра ди да на ве дем са мо ове: на у ка о раз во ју вер
ских пре ста ва, ком па ра тив на на у ка ве ре, сим
о ли ка ит. д. Да ли мо же мо до пу сти ти да се све 
ове ства ри оста ве те о ло зи ма да их они у ви ду 
на уч ном оса ка ће не из но се на јав ност? Или да 
се пре да ју на два фа кул те та у два ра зна прав
ца, је дан ла жан, дру ги исти нит, а све на јед
ном уни вер зи те ту? Да ли и он да ио уни вер
зи тет ра сад ник осве до че не на у ке и исти не?

Да ло и се још мно го о то ме пи са ти, али се 
мо же за ста ти и ов де са из ја вом да се мо же и ти 
за осни ва ње ду хов не ака де ми је, где и тре а
ло учи ти за што је ве ра још по тре на, и да нам 
је ве ра не по тре на ако све ште ник сво јим по на
ша њем рђа во ути че на сво је па ро хи ја не; где ће 
се учи ти да и ти све ште ник зна чи и ти и пра
вед ник, а ако хо ће те, и му че ник, јер је то је ди
ни на чин да и па ства у де на свом ме сту. При
ди ке са пре ди ка о ни це, ко ју је ис пу нио тр ух, 
на вр ху ко га се на ла зи цр ве на гла ва са по пла
ве лим но сом, не по ма жу ни шта.

По што се, ве ле, већ у ве ли ко ра ди на осни
ва њу ме ди цин ског фа кул те та, не ка је још до
зво ље но на по ме ну ти да и још не ко ли ко по љо
при вред них шко ла, а доц ни је и по љо при вред
ни фа кул тет и ли од мно го ве ће ко ри сти не го 
те о ло шки фа кул тет.

 В. 
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ње зи ним, али до оства ре ња до ла зи ло ни је. За
то не, јер ни је по сто ја ла ак ту ел на по тре а, јер 
ни су по сто ја ли сви усло ви за из ва ђа ње те ми
сли, јер су по сто ја ли раз ло зи и про тив пре у ра
ње ног осни ва ња на ших о го слов ских фа кул те
та. И оста ло је све на — иде ји, на ми сли и за
ми сли. Оста ло је на то ме, да ствар зре и са зре, 
да са че ка сво је вре ме.

Па је ли то вре ме, зар, до шло? Зар од мах 
по сле ра та? Не ка нам опро сти сва кул тур ност 
и пле ме ни тост ми сли и на ми сли осни ва ња ових 
фа кул те та, — не ка нам опро сте сви и иде ал
ни мо ти ви зог ко јих се жу ри и при сту па ожи
во тво ре њу ове ми сли и на ми сли; не ка нас пар
до ни ра ју и сва го спо да, ко ји ма се хи та и ко ја 
хи та ју с том ства ри, — али ми др жи мо, да то
ме још ни је до шло вре ме. И да аш да нас ни је 
то ме вре ме; да нас, по сле гро зне пу сто ши, ко ју 
је рат по чи нио по ре до ви ма све штен ства и кад 
пре ти опа сност да ће се кон ти ге нат о го слов
ске омла ди не сма њи ти до ми ни му ма, а ре до ви 
све ште нич ког ка де ра про ре ди ти до кри тич но
сти. Ове чи ње ни це и пер спек ти ва ко ју нам ове 
чи ње ни це чи не не из е жном, дик ти ра ју нам ак
ту ел ни ју, са вре ме ни ју и ре ал ни ју па три от ску 
ак ци ју, не го што је не са вре ме но и не по де сно 
ин сце ни ра на ак ци ја око осни ва ња о го слов
ских фа кул те та. Зри ну ти се за то, да се ре
до ви па ро хиј ског све штен ства по пу не и оси гу
ра ју; зри ну ти се за по тре ни кон ти ге нат о
го сло ва и све ште нич ких кан ди да та за па ро хиј
ску слу жу; зри ну ти се за о го слов ска учи
ли шта, за њи хо ва устрој ства, на став не осно
ве и на став ни ке, то ме је са да вре ме, то је по
тре а ко ја го ре од са вре ме но сти, ак ту ел но сти 
и пре шно сти, ко ја гр ми дик та том да у де за до
во ље на и ко ја пре ти ужа сом ако оста не не за
до во ље на.

ме ни је ни ти за пи та на, ни ти по зва на на су де
ло ва ње, па ни ти ма у ко јем прав цу оа ве ште на.

По сле ди це то га и мо гле и ти или: да вла
ди ни кру го ви од у ста ну од до са да ута на че но га, 
те да уз су де ло ва ње цр кве не вла сти по ђу ис по
чет ка пу тем ко рект ним и на чи ном так тич ним, 
или да се у овој ства ри иза зо ве отво ре ни су
ко из ме ђу др жав не и цр кве не вла сти, до ко је
га, др жи мо, да ни ко ме ни је.

Пред ову ал тер на ти ву не и се ствар до ве ла, 
да се у ми ни стар ству ве ра на ла зи чо век, ко ји 
и ио по зна ва лац све га, што у по сло ви ма цр
кве ним и у по сло ви ма од но ша ја др жа ве и цр кве 
зна ти тре а. И ако ми ни стар ство ве ра ез то га 
чо ве ка оста не, не ми нов но ће до ла зи ти до не по
же ла них си ту а ци ја и епи зо да, до ка кве епи зо де 
ће, ез сум ње, до ћи и у по слу осни ва ња пра во
слав ног о го слов ског фа кул те та у За гре у.

Но, ме ђу тим, до ра во ља до рих љу ди и 
му дрост над ле жних чи ни ла ца из рав на ће и ову 
епи зо ду, ко ја је упри ли че на не ве штим ин фор
ма то ри ма по ми ни стар стви ма.

Али је мно го те жа и озиљ ни ја ствар из ва
ђа ња ми сли и на ми сли осни ва ња о го слов ских 
фа кул те та.

Има ми сли и на ми сли ра зних вр ста. Има их 
и та квих, ко је су оства ри ве чим кре сну, и чи
је је оства ре ње прак тич но и ко ри сно чим се из
ве де. Али има ми сли и на ми сли и та ко вих, ко
је кре сну пре не го што се ожи во тво ри ти мо
гу и пре не го што их из во ди ти тре а. Има их 
та ко вих, ко је, по ред сво је ле по те и уз ви ше но
сти, до ро те и пле ме ни то сти, мо ра ју да че ка ју 
на сво је ожи во тво ре ње, че ка ти док не са зре за 
прак тич но из ва ђа ње.

Та ква ми сао је и осно ва ње на ших пра во
слав них о го слов ских фа кул те та. Ни је то ми
сао но ва. По сто ји она одав на. И у Кар ло вач кој 
Ми тро по ли ји а ви ло се већ и са оства ри ва њем 
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Из ве штај Ко ми си је за осни ва ње 
Бо го слов ског фа кул те та*

За кон о Уни вер зи те ту пред ви део је при са мом 
по ди за њу Ве ли ке Шко ле на сту пањ Уни вер
зи те та, да се на на шем Уни вер зи те ту за сну
је и Бо го слов ски фа кул тет. По тре а, да се на
шим вер ским слу же ни ци ма да ви ше Уни вер зи
тет ско ора зо ва ње, ио је глав ни мо тив за осни
ва ње то га фа кул те та. Али ма ко ли ко и ли ва
жни раз ло зи, ко ји су у оно до а, кад се ско ро 
јед но вер на Ср и ја ри ну ла о вер ским пред став
ни ци ма у сво јим уза ним гра ни ца ма, опре де ли
ли осни ва че на ше га Уни вер зи те та, да се на шем 
све штен ству и ду хо вен ству пру жи при ли ка, за 
на уч но вер ско ора зо ва ње, да нас у знат но про
ши ре ним гра ни ца ма Кра љев ства Ср а, Хр ва та 
и Сло ве на ца, у ко ме су вер ски од но си мно го сло
же ни ји и кад су три ве ре, ко ји ма наш на род при
па да, до шле у не по сре ду ве зу и не из е жни до
дир, да нас је та по тре а не са мо мно го ве ћа, већ 
и нео д ло жна. Не сме се ви ше про пу сти ти ни је
дан тре ну так, а да се за ми сао за ко но дав ног те ла 
о осни ва њу Бо го слов ског фа кул те та не при ве де 
у де ло. Ко ми си ја за осни ва ње Бо го слов ског фа
кул те та ла го да ри и Го спо ди ну Ми ни стру Про
све те и Уни вер зи тет ском Са ве ту, што су омо гу
ћи ли сво јом ини ци ја ти вом и са деј ством, да се то 
ва жно пи та ње при ве де кра ју.

Ру ко во ђе на и ва жно шћу и пре шно шћу са
мо га пи та ња, Ко ми си ја је до шла до за кључ ка, 
да се рад у фа кул те ту мо же от по че ти, још ове 
го ди не у сеп тем ру, ако са мо Го спо дин Ми ни
стар ла го вре ме но из деј ству је кре ди те по тре
не за по че так ра да.

* АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
Фонд 66, Фа сци кла 155. — Из ве штај је у Ми ни стар ству 
про све те за ве ден под П. Бр. 15233 од 29. сеп тем ра 1919.

А има мо ли ми на рас по ло же њу да нас и ма
те ри јал не и ин те лек ту ал не и рој не сна ге то
ли ко, да мо же мо удо во љи ти овој по тре и па
ро хиј ског све штен ства и па ро хиј ске слу же, а 
у исти мах осни ва ти и о го слов ске фа кул те те? 
Не ма мо; да нас не ма мо. Има ће мо је, па кад ју 
узи ма мо он да при сту пи мо и по слу осни ва ња 
ових фа кул те та.

За са да ово ли ко, тек да се по овој ства ри 
по ве де и јав на ди ску си ја, јер је у пи та њу ја ван 
и оп ћи ин те рес.
 П. Ј. 
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дит од 50.000 ди на ра за оста ло на став нич ко 
и дру го осо ље; сем то га за осни ва ње и ли о
те ке то га фа кул те та, по тре на и и ла од мах 
су ма од 150.000 ди на ра; за оста ле ма те ри јал
не из дат ке (школ ски на ме штај и дру ги при
ор) по тре на је су ма од 43000 ди на ра: све га 
250.000 ди на ра.

Уре ђе ње фа кул те та из ра дом Уред е ње го
ве из вр ши ли и у пр вом по чет ку, три ре дов
на про фе со ра уз са рад њу оста лих на став ни ка 
то га фа кул те та на на чин, ка ко је то за ко ном 
пред ви ђе но.

21. ма ја 1919. г.                      
 Пред сед ник, Рек тор  
 Уни вер зи те та у Бе о гра ду                                 
 Ђ. М. Ста но је вић

Чла но ви:

Епи скоп Ни шки До си теј.
Др Бра ни слав Пе тро ни је вић.   
     Имам одво је но ми шље ње.
Др Че до миљ Ми тро вић, про фе сор Уни вер зи те та
Др Ве се лин Чај ка но вић, до цент уни вер зи те та
Ар хи ман дрит Др Ви кен ти је Ву јић,   
    рек тор Бо го сло ви је у Ср. Кар лов ци ма

 

Те шко ће око згра де, у ко јој и фа кул тет 
от по чео свој рад и ле и са вла да не на тај на
чин, што и се пре да ва ња и се ми на ри мо гли др
жа ти де лом у са да шњој Уни вер зи тет ској згра
ди, а де лом у згра ди, ко ју је по чив. Епи скоп 
Ни ка нор за ве штао Бо го слов ском фа кул те ту и 
ко ја се на ла зи на Ко сан чи ће вом Вен цу. По се
и се раз у ме, да и ово ре ше ње и ло са мо при
вре ме но, док се за Бо го слов ски фа кул тет не 
по диг не на ро чи та згра да. То га ра ди, Ко ми си
ја на ла зи да и се згра да, ко ја се зи да за Бе
о град ску Бо го сло ви ју, код Св. Сав ске цр кве и 
ко ја је тек у по чет ку, мо гла по тре ним из ме на
ма до вр ши ти и спре ми ти за у ду ћу згра ду Бо
го слов ског фа кул те та. Та се згра да по ди же о 
тро шку т. з. Бо го слов ског фон да и Го спо дин 
Ми ни стар и у спо ра зу му са Ар хи је реј ским 
Са о ром, мо гао на ћи нај по год ни је и нај ко ри
сни је ре ше ње то га пи та ња.

Ако се, из и ло ка квих раз ло га, по че та 
згра да за Бе о град ску Бо го сло ви ју не и мо гла 
спре ми ти и до вр ши ти за Бо го слов ски фа кул
тет, он да и се мо ра ло при сту пи ти по ди за њу 
дру ге на ро чи те згра де, ко ја и мо гла ста ти до 
1.500.000 ди на ра. Би ло да се по стиг не до го
вор са Ар хи је реј ским Са о ром, од но сно по че
те згра де за Бе о град ску Бо го сло ви ју, и ло да 
се при сту пи по ди за њу дру ге на ро чи те згра де, 
по тре ан кре дит за до вр ше ње, од но сно за по
ди за ње згра де, тре а ло и ан га жо ва ти од мах с 
тим, да се у то ку пр ве две или три го ди не по
диг не и спре ми на ро чи та згра да за Бо го слов
ски фа кул тет.

Што се ти че из да та ка на на став нич ко осо
ље за пр ву го ди ну ра да на Бо го слов ском фа
кул те ту, Ко ми си ја на ла зи, да и ва ља ло пред
ви де ти три ре дов на про фе со ра ко ја и, пре ма 
чл. 39. за ко на, и ли осно ва о ци фа кул те та са 
пла та ма од по 9000 ди на ра, као и је дан кре
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2. На у ка и ра ци о нал на ми сао при зна ју са
мо два из во ра са зна ња: ис ку ство и ми шље ње. 
Те о ло шке дог ме ме ђу тим по чи ва ју на јед ном 
тре ћем из во ру, ко ји На у ка не при зна је: на от
кро ве њу као ди рект ној о жан ској ин спи ра ци ји 
осни ва ча ре ли ги је. Исти на На у ка ра ди и са хи
по те за ма, али су ње не хи по те зе за сно ва не на 
ис ку ству и ре флек си ји, и На у ка је увек го то
ва да јед не хи по те зе за ме ни дру ги ма: На у ка је 
про гре сив на. Те о ло ги ја ме ђу тим жи ви у уве ре
њу, да су ње не дог ме ап со лут не исти не, она је 
ста ци о нар на. На ста ва на те о ло шком фа кул те
ту и на оста лим све тов ним фа кул те ти ма, на ко
ји ма се пре да ју чи сте и при ме ње не на у ке, по
чи ва да кле на ит но раз лич ним осно ви ма, и с 
то га те о ло шки фа кул тет не мо же и ти ко ор ди
ни ран оста лим фа кул те ти ма.

3. Уни вер зи тет ски Са вет не мо же ни у ко
ли ко ути ца ти на из ор на став ни ка на те о ло
шком фа кул те ту, као што то чи ни при из о ру 
на став ни ка у дру гим фа кул те ти ма, по што ње
го ви чла но ви ни су и не мо гу и ти ком пе тент ни 
у то ме по гле ду. Из ор на став ни ка те о ло шког 
фа кул те та мо ра се оста ви ти ис кљу чи во чла но
ви ма то га фа кул те та у спо ра зу му са чла но ви ма 
Ар хи је реј ског Са о ра (чи ји се при ста нак мо ра 
тра жи ти по ред по твр де Го спо ди на Ми ни стра 
Про све те). И из овог раз ло га те о ло шки фа кул
тет мо ра има ти из у зе тан по ло жај на Уни вер зи
те ту, што он мо же има ти са мо ако се осну је као 
за се на Ду хов на Ака де ми ја.

4. На стра ним уни вер зи те ти ма исти на по
сто је те о ло шки фа кул те ти, али у ве ли ким кул
тур ним др жа ва ма они се одр жа ва ју са мо по 
тра ди ци ји. Наш Уни вер зи тет, ко ји има да у де 
ду хов ни цен тар јед ној мла дој на пред ној др жа
ви, има по тре е да се по во ди за том тра ди ци
јом. Сто га и се на ње му мо гао до пу сти ти те о

Из дво је но ми шље ње проф.  
др Бра ни сла ва Пе тро ни је ви ћа*

Го спо ди ну Ми ни стру Про све те и Цр кве них 
По сло ва,

Као члан ко ми си је за осни ва ње те о ло шког 
фа кул те та сма трам за ду жност, да Вам под не
сем сле де ће сво је ми шље ње о уста но ви те о ло
шког фа кул те та на на шем уни вер зи те ту.

Чл. 4. За ко на о Уни вер зи те ту пред ви део 
је осни ва ње те о ло шког фа кул те та као за се не 
Ду хов не Ака де ми је на Уни вер зи те ту по на ро
чи том за ко ну. Уни вер зи тет ски Са вет ме ђу тим 
пред ло жио је Го спо ди ну Ми ни стру из ме ну то
га за кон ског чла на у то ме сми слу, да се те о
ло шки фа кул тет из јед на чи пот пу но са оста лим 
фа кул те ти ма.

Ми шље ња сам да и нај о ље и ло одво ји
ти те о ло шки фа кул тет пот пу но од Уни вер зи те
та као са мо стал ну Ду хов ну Ака де ми ју у ран
гу фа кул те та. Али ако то ни је мо гу ће, он да сам 
ми шље ња, да од ред а чл. 4 зак. о Уни вер зи те
ту, ко ја се од но си на те о ло шки фа кул тет, оста
не она ква ка ква је. Пред ло же ној из ме ни то га 
чла на од стра не Уни вер зи тет ског Са ве та про
ти ван сам од суд но из сле де ћих раз ло га.

1. Основ ни прин цип на ста ве на на шем 
Уни вер зи те ту гла си: на ста ва је сло од на. На 
те о ло шком фа кул те ту ме ђу тим на ста ва не мо
же и ти сло од на, по што се све те о ло шке ди
сци пли не, ко је ни су чи сто исто риј ске, мо ра ју 
за сни ва ти на основ ним дог ма ма Цр кве, утвр
ђе ним јед ном за сваг да. Те о ло шки фа кул тет не 
мо же пре ма то ме има ти ни ка кве на став не ве зе 
са оста лим чи сто све тов ним фа кул те ти ма.

* АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
Фонд 66, Фа сци кла 155. — Пе тро ни је ви ће во из дво је но 
ми шље ње је у Ми ни стар ству про све те за ве де но под П. Бр. 
15231 од 29. сеп тем ра 1919.
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До пис рек то ра  
Бе о град ског уни вер зи те та  

Ђор ђа Ста но је ви ћа 
ми ни стру про све те  

Љу о ми ру Да ви до ви ћу*

Го спо ди не ми ни стре,
Као и код ме ди цин ског фа кул те та та ко и 

код Бо го слов ског, пи та ње о њи хо вом осни ва
њу и оства ре њу по кре та но је у ви ше при ли
ка, али ез ре зул та та. Још осам де се тих го ди
на про шло га сто ле ћа, срп ски Ми ни стар Про
све те и Цркв. По сло ва поч. Сто јан Бо шко вић, 
на ла зи, да је по тре но да се за на шу ре ли
ги о зну на ста ву ство ри у на шој отаџ и ни ја
че и ои ла ти је сре ди ште и за кљу чу је, да се то 
не мо же друк чи је по сти ћи но ако се на та да
шњој на шој Ве ли кој Шко ли осну је Бо го слов
ски фа кул тет.

У ви ше при ли ка по сле то га и увек, кад 
се кре та ло пи та ње о по ди за њу Ве ли ке Шко
ле на сту пањ Уни вер зи те та, го во ри ло се и о 
Бо го слов ском фа кул те ту, јер се сма тра ло, да 
Уни вер зи тет не мо же и ти осно ван, ако се у 
исти мах не за сну је на ње му и Бо го слов ски 
фа кул тет. Та ко је суд а то га фа кул те та и
ла ве за на за суд у Уни вер зи те та, све док нај
зад за кон о осни ва њу Уни вер зи те та ни је ме
ђу ње го ве фа кул те те уро јао и Бо го слов ски 
фа кул тет, али са мо на хар ти ји. Тек да нас по
сле ско ро пет на ест го ди на, од осни ва ња на
ше га Уни вер зи те та, то се пи та ње ево при во ди 
кра ју и то на тај на чин, што сте ви Го спо ди не 

* АЈ, Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
Фонд 66, Фа сци кла 155. — До пис рек то ра Бе о град ског 
уни вер зи те та за ве ден је на уни вер зи те ту под Бр. 2130 
од 26. ма ја 1919, а у Ми ни стар ству про све те под П. Бр. 
15232 од 29. сеп тем ра 1919.

ло шки фа кул тет са мо ако му се да из у зе тан по
ло жај, ка ко је то пред ви ђе но за ко ном.

5. Ако се по сту пи друк чи је, ако се усво ји 
из ме на, ко ју је пред ло жио Уни вер зи тет ски Са
вет, по сто ји опа сност, да се у Цр кви ја ви мо
дер ни зам, ко ји је по че так рас па да ре ли ги је, а 
у про све ти кле ри ка ли зам, зло од ко га смо ми у 
на шој до са да шњној на пред ној и де мо крат ској 
Ср и ји и ли по ште ђе ни. Ми не ма мо пра ва да 
мла ду Ју го сла ви ју из ла же мо опа сно сти, ко ју је 
Ср и ја зна ла из е ћи. Пре ма то ме, и у ин те ре су 
хар мо ни је из ме ђу Цр кве и Др жа ве, и у ин те
ре су кул тур ног на прет ка но ве др жа ве, не тре
а усво ји ти пред ло же ну из ме ну Уни вер зи тет
ског Са ве та.

На дам се, да ће Го спо дин Ми ни стар узе ти 
у о зир на ве де не раз ло ге при до на ша њу сво је 
де фи ни тив не од лу ке.

20ог Ма ја, 1919. г.                          
С од лич ним по што ва њем,
 у Бе о гра ду 
 Др Бра ни слав Пе тро ни је вић, 
 в. проф. Уни вер зи те та.



141До Пис рек то ра бе о граД ског Уни вер зи те та Ђор Ђа ста но је ви ћа ми ни стрУ Про све те љУ бо ми рУ Да ви До ви ћУ

кул те та при ве де те кра ју и ти ме за вр ши те ор
га ни за ци ју на ше га нај ви шег про свет ног за во
да, ме ни је част Го спо ди не Ми ни стре, да вас 
за мо лим, да и овом при ли ком при ми те уве ре ње 
о мо ме ви со ком по што ва њу.
26. ма ја 1919. г.  
Бе о град                            
 Рек тор Уни вер зи те та
                                    Ђ. М. Ста но је вић

Ми ни стре по зва ли, ка ко Уни вер зи тет ске та ко 
и вер ске пред став ни ке, да му ка жу, шта тре
а ура ди ти и спре ми ти, па да се Бо го слов
ским фа кул те том до вр ши ор га ни за ци ја на ше
га Уни вер зи те та.

Ко ми си ја, са ста вље на од пред став ни ка цр
кве и Уни вер зи те та, све срд но је при сту пи ла 
по слу. Же ле ћи да са сво је стра не под стак не 
и до при не се јед но ду шном ра ду ко ми си је, Ње
го во Ви со ко пре о све штен ство г. Ми тро по лит, 
при су ство вао и пр вој сед ни ци ко ми си је и из
ја вио сво ју же љу, да што пре ви ди оства рен 
Бо го слов ски фа кул тет на на шем Уни вер зи те
ту, уве рен да ће се на том вре лу на у ке и ве ре, 
знат но по ди ћи ни во вер ско га зна ња, код слу
же ни ка цр кве, — ко ји ће уче ни ји и спо со
ни ји ла го твор но ути ца ти на ду шу на род ну и 
раз ви ја ње на род них иде а ла.

Ру ко во де ћи ра дом ко ми си је, о по ста вље
ном за дат ку, ме ни је и ло при јат но да кон
ста ту јем, пот пу ну јед на кост по гле да, о за дат
ку на ше га но вог фа кул те та, ка ко код ве ћи не 
пред став ни ка Уни вер зи те та та ко и код сви ју 
пред став ни ка цр кве. Та јед но ду шност и ла је 
раз лог, што су де а те око то га пи та ња и ле 
крат ке и што се ур зо до шло до де фи ни тив них 
за кљу ча ка по том вр ло ва жном пи та њу.

Про тив но сва ком оче ки ва њу, ни су пред
став ни ци цр кве до ка зи ва ли не мо гућ ност сло
о де из ла га ња вер ских и на уч них док три на на 
Бо го слов ском фа кул те ту, ко ји и ио са став
ни део Уни вер зи те та; ту не мо гућ ност из но си 
пред став ник Уни вер зи те та г. Др Б. Пе тро ни
је вић, ко ји у сво ме одво је ном ми шље њу из ла
же сво је по гле де, ко је оста ли чла но ви ни су ни 
при хва ти ли ни усво ји ли.

Не сум ња ју ћи у ва шу до ру во љу и ре ше
ност да пи та ње о осни ва њу Бо го слов ског фа
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дру ги ма: На у ка је про ре сив на. Те о ло ги ја ме
ђу тим жи ви у уве ре њу, да су ње не дог ме ап со
лут но исти[н]и[т]е: она је ста ци о нар на и ре
ак ци о нар на. На ста ва на те о ло шком фа кул те
ту и на оста лим све тов ним фа кул те ти ма, на ко
ји ма се пре да ју че сте и при ме ње не на у ке, по
чи ва да кле на ит но раз лич ним осно ва ма, и с 
то га се те о ло шки фа кул тет не мо же из јед на чи
ти за оста лим фа кул те ти ма.

Већ на осно ву до сад на ве де ног ја сно је, да 
чла но ви Уни вер зи тет ског Са ве та не мо гу ни у 
ко ли ко ути ца ти на из о ре на став ни ка на те о
ло шком фа кул те ту, по што они ни су и не мо
гу и ти ком пе тент ни у том по гле ду. Из ор тих 
на став ни ка мо рао и се оста ви ти ис кљу чи во 
чла но ви ма те о ло шког фа кул те та у спо ра зу му 
са Ар хи је реј ског Са о ра (чи ји се при ста нак 
мо ра тра жи ти по ред по твр де над ле жног Ми
ни стра). Пре ма то ме те о ло шки фа кул тет мо рао 
и има ти из у зе тан по ло жај на Уни вер зи те ту, 
ако и се уоп ште хте ло, да и тај фа кул тет уђе у 
са став Уни вер зи те та.

Као раз лог, да се те о ло шки фа кул тет за
сну је и на на шем Уни вер зи те ту, оич но се на
во ди фа кат, да и на стра ним уни вер зи те ти ма 
по сто је те о ло шки фа кул те ти. У ве ли ким кул
тур ним др жа ва ма исти на да ти фа кул те ти по
сто је, али се они та мо одр жа ва ју са мо по тра
ди ци ји и пред ста вља ју чист ана хро ни зам. Бе о
град ски уни вер зи тет, ко ји има да у де ду хов ни 
ути цај јед ној мла дој на пред ној др жа ви, не ма 
по тре е да се по во ди за том тра ди ци јом. А још 
ма ње се Бе о град мо же по во ди ти за За гре ом, 
где су кле ри кал не тра ди ци је ив ше ре ак ци о
нар не ауст[р]оугар ске мо нар хи је још у сна зи. 

Да за вр шим. По мом ми шље њу нај о ље 
и и ло кад и се те о ло шки фа ку лет пот пу
но одво јио од Уни вер зи те та и осно вао као за
се на Ду хов на Ака де ми ја у ран гу фа кул те та. 

Де мо кра ти ја, 22. јун 1919.

Те о ло шки фа кул тет на  
Бе о град ском уни вер зи те ту

Пред На род ним Пред став ни штвом уско ро ће 
се из не ти на ре ша ва ње из ме не у За ко ну о Уни
вер зи те ту. По јед ној од тих из ме на пред ви ђа 
се и осни ва ње те о ло шког фа кул те та на на шем 
Уни вер си те ту. У сво ме чл. 4 по сто је ћи За кон 
о Уни вер си те ту пред ви део је осни ва ње те о
ло шког фа кул те та као за се не Ду хов не Ака
де ми је, ко ја и се има ла уста но ви ти, на ро чи
тим за ко ном. Пре ма но во ме про јек ту те о ло
шки фа кул тет ме ђу тим из јед на ча ва се пот пу
но са оста лим фа кул те ти ма. На ла зим, да но ви 
про јект ти ме пред ла же јед ну из ме ну, ко ја је и 
ре ак ци о нар на и не са вре ме на, и овим члан ком 
же лим да ора тим па жњу г. г. На род ног Пред
став ни штва на овај њен ка рак тер. 

Пре све га основ ни прин цип уни вер зи тет
ске на ста ве гла си: на ста ва је сло од на. На те
о ло шком фа кул те ту ме ђу тим на ста ва не мо же 
и ти сло од на по што се све те о ло шке ди сци
пли не, ко је ни су чи сто ис то ри ске, мо ра ју за
сни ва ти на основ ним дог ма ма Цр кве, утвр ђе
ним јед ном за сваг да. Те о ло шки фа кул тет не 
мо же пре ма то ме има ти ни ка кве на став не ве зе 
са оста лим чи сто све тов ним фа кул те ти ма.

На у ка и ра ци о нал на ми сао при зна ју са
мо два из[во]ра са зна ња: ис ку ство и ми шље
ње. Те о ло шке дог ме ме ђу тим по чи ва ју на јед
ном тре ћем из во ру, ко ји ра ци о нал на ми сао не 
при зна је: на от кро ве њу као ди рект ној о жан
ској ин спи ра ци ји осни ва ча ре ли ги је. Исти на 
На у ка ра ди и са хи по те за ма, али су ње не хи
по те зе за сно ва не на ис ку ству и ре флек си ји, и 
На у ка је увек го то ва да јед не хи по те зе за ме ни 
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Бо го слов ски фа кул тет  
Бе о град ског уни вер зи те та

Ува же ни г. Др Бра ни слав Пе тро ни је вић про
фе сор уни вер зи те та, по ку шао је, да по во дом 
из ме на за ко на о Уни вер зи те ту скре не па жњу 
на шег на род ног пред став ни штва на ње го ве на
зо ре про тив осни ва ња о го слов ског фа кул те та. 
(Ви ди „Де мо кра ти ју“, рој од 22. ју на).

Као што се зна, са да њи мин. про све те г. 
Љу а Да ви до вић под нео је већ на род ном пред
став. про је кат за ко на о уни вер зи те ту, по ко ме 
се на е о град ском уни вер зи те ту осни ва ју још 
три фа кул те та (о го слов ски, по љо при вред ни 
и ме ди цин ски).

Схва тив ши ви ше ин те ре се др жав не, да у 
Бе о гра ду у де уни вер зи тет са сви ма фа кул те
ти ма, г. Да ви до вић је у са мој ства ри иза шао 
на су срет сви ма оним љу ди ма, ко ји ма је уни
вер зи тет не са мо храм на у ке, већ и жи жа на
ше вас ко ли ко кул тур но и ду хов но жи во та.

Те су иде је до са да за гре ва ле све на ше ми
ни стре про све те, а пок. Бо шко вић је пак још 
1879. г. ра дио да по ред до ста на пред них фа
кул те та на ше ста ре Ве ли ке Шко ле отво ри и 
о го слов ски фа кул тет. (Ви ди Сте но гр. ел. 
На род. Скуп. за 1879. год.).

На жа лост, на ше кул тур нопо ли тич ке при
ли ке оме ле су из во ђе ње овог уз ви ше ног за дат
ка, али је, нај зад, г. Да ви до вић по сле пу них 40 
го ди на сме ло при сту пио ње го вом ре ше њу. Ја 
сам уве рен; да ће се јед ном за по че то де ло нај
зад кру ни са ти успе хом; да ће за слу ге г. ми ни
стро ве и ти ве ли ке, јер се ве ко ви ма не ће (ни ти 
мо гу) за о ра ви ти...

О на чи ну, ка ко се о го слов ски фа кул тет 
има осно ва ти, ја сам оп шир ни је пи сао још пре 

Али ако то из у ди ко јих раз ло га ни је мо гу
ће, он да осно ва ти те о ло шки фа кул тет као Ду
хов ну Ака де ми ју у са ста ву уни вер зи те та, дав
ши му из у зе тан по ло жај, ка ко је то у гор њим 
ре до ви ма мо ти ви са но. Ако се по сту пи друк чи
је, ако При вре ме но На род но Пред став ни штво 
усво ји пред ло же ну из ме ну, по ко јој се те о ло
шки фа кул тет из јед на чу је са оста лим фа кул те
ти ма, он да ће на ста ти опа сност да се, у Цр кви 
ја ви мо дер ни зам, а у про све ти кле ри ка ли зам. 
А кле ри ка ли зам је ве ли ко зло, мно го ве ће не
го што се ми сли. У на шој до са да шњој на пред
ној и де мо крат ској Ср и ји ми смо од тог зла и
ли по ште ђе ни, и На род но Пред став ни штво не
ма пра ва да мла ду Ју го сла ви ју из ла же опа сно
сти, ко ју је Ср и ја зна ла из е ћи. Ми се на да мо, 
да оно то не ће учи ни ти.

 Др. Бра ни слав Пе тро ни је вић
 проф. Уни вер зи те та 
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уни вер си те ту, где је на ста ва по ње го вим ре чи
ма за и ста сло од на и про гре сив на. У су шти
ни сво јој, о го слов ске на у ке ни су ста ци о нар
не и ре ак ци о нар не, (Св. Пи смо ве ли: где је дух 
ту и сло о да; „Ис пи тај те пи са ни је“ и т. д.) Оне 
су, по ду же и ле у XVI и XVII ве ку у стаг на
ци ји. Зог из ве сних те о ло шких те жњи ио је 
чак и жи вот по је ди них уни вер си те та у стаг на
ци ји, али ва ља зна ти, да су вре ме на не то ле
ран ци је већ дав но ми ну ла и да се она, ла го да
ре ћи са вре ме ној Де мо кра ти ји, ви ше и не мо
гу по вра ти ти... 

Ја сам твр до уе ђен, да ће на на шем о го
слов ском фа кул те ту и ти про фе со ра, ко ји ће по 
сво јој по ли тич кој иде о ло ги ји и ти по ор ни ци 
ње го вих уз ви ше них де мо крат ских иде ја а не
ки, мо жда и екс трем ни ји у сво јим по гле ди ма... 

Да нас, у ве ку Де мо кра ти је, сви ми тра
жи мо сло о ду на уч ног ис пи ти ва ња. Др жав ни 
аспо лу ти зам је пао а с па дом др жав ног ап со
лу ти зма па да и ап со лу ти зам цр кве ни. Пре ма 
то ме, нео прав да на је о ја зан од кле ри ка ли зма. 
Ка да пак сло о да на уч ног ис пи ти ва ња у де 
ујем че на и те о ло ги ји, он да не ће и ти ни у њој 

„ста ци о нар но сти и ре ак ци о нар но сти“... У сло
о ди у ја ју: и на у ка и умет ност и ре ли и ја.

На у ка оди ста по чи ва на ис ку ству и ми
шље њу а те о ло ги ја на от кри ве њу, ко је ра ци о
нал на ми сао не при зна је, али се на осно ву ово
га те о ло ги ја ипак не мо же од а ци ти. На про
тив, те о ло и ја је са мо стал на на у ка, јер има 
свој осо и ти пред мет ис пи ти ва ња и ње му од го
ва ра ју ће ме то де, ко је се и не мо же при сво ји ти 
ни јед на дру га на у ка. Њен је пред мет спе ци
јал на оласт фа ка та ин ди ви ду ал ног и ко лек
тив ног ду хов ног чо веч јег жи во та, ко ју ми на
зи ва мо ре ли ги јом.

Хри шћан ство је као оје кат о го слов ског 
ис пи ти ва ња ре ал но у див ној гра ђе ви ни свет ске 

10 го ди на а 1913. год. иза шла је под мо јим име
ном и књи жи ца: Бо о слов ски фа кул тет срп ско 
уни вер зи те та. И ја, као и сви они, ко ји су о 
о го слов ском фа кул те ту пи са ли — гле да ли смо, 
ка ко и се он што пре отво рио, јер смо твр до ве
ро ва ли да ће нам он и ти са мо од ко ри сти. И ми 
се у то ме ни смо пре ва ри ли, јер је пред лог за ко
на о Уни вер зи те ту на и шао на ве ли ко одо ре ње 
код свих оних љу ди, ко ји у Уни вер зи те ту гле да
ју ку лу све тли љу са ко је ће се: на уч ни, фи ло
зоф ски и ре ли иј ски зра ци ра си па ти у нај у да
ље ни је кра је ве на ше ши ро ке Ју о сла ви је.

Ме ђу тим, про тив на ме ра ва ног отва ра ња 
о го слов ског фа кул те та устао је (и у ко ми си ји 
о о го слов ском фа кул те ту и у штам пи) је ди но 
ува же ни нам про фе сор фи ло зо фи је г. Пе тро ни
је вић... Он ми сли, да про јект за ко на о уни вер
зи те ту, ко ји пред ла же из јед на че ње о го слов
ског фа кул те та са оста лим фа кул те ти ма у са
мој ства ри пред ла же из ме ну, ко ја је „ре ак ци о
нар на и не са вре ме на“. Зог то га, он тра жи, да 
се за се но осну је Ду хов на Ака де ми ја у са ста ву 
уни вер зи те та са „из у зет ним по ло жа јем на уни
вер зи те ту“ у по гле ду и ра ња на став ни ка.

Као што ви ди мо, г. Пе тро ни је вић ни је ап
со лут ни про тив ник (да се та ко из ра зим) о
го слов ског фа кул те та, већ је про ти ван са мо 
из јед на че њу ње го вом са оста лим фа кул те ти
ма. У ко ли ко се из ње го вог, кон ци зно на пи са
ног члан ка да ви де ти, — он је про тив тог из
јед на че ња за то, што је уни вер зи тет ска на ста ва 

„сло од на и про гре сив на“, док је, ме ђу тим, те о
ло ги ја „ста ци о нар на и ре ак ци о нар на...“

Ме ђу тим, по мом ду о ком уве ре њу, о го
слов ска на у ка ће и ти ста ци о нар на и ре ак ци
о нар на ако се у де пре да ва ла у Ду хов ној Ака
де ми ји, ко ја је у Ру си ји пре жи ве ла и сво је по
след ње да не. Бо го слов ске на у ке се пак мо
гу раз ви ја ти као и сва ке дру ге на у ке са мо на 
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Те о ло ги ја и Уни вер зи тет
Ми овим члан ком од дра Ива на Ђа је, до цен та 
уни вер зи те та окон ча ва мо пре лед ле ди шта о 
овом спо ру ко ји је отво рио у на шем ли сту . др 
Бра ни слав Пе тро ни је вић, проф. Уни вер зи те та. 
Ми смо да ли ми шље ња за и про тив.

У по след ње до а по ве ла се у на шој јав но сти 
ди ску си ја, ко ја не ма ни че га са вре ме но га: пре
тре са се су шти на дог ми, кри ти ку је се от кро ве
ње, по ре ди се ве ра са на у ком, ду хов но са све
тов ним.

Ето, то је већ на ра чун Те о ло шко га фа кул
те та, ко ји још и не по сто ји, а чи ји циљ ни је 
упра во иза зи ва ње пре тре са ња тих ства ри ко је 
са мо до и ва ју ка да ни су ди ра не.

Ве ра и на у ка има ју сва ка сво је зе мљи ште. 
У нас, до са да, на на шу сре ћу и спо кој ство, оне 
ни су ухо ди ле јед на дру гу. Ме ђу тим, из гле да да 
од са да мо ра и ти друк чи је. Те о ло ги ја хо ће да 
има сво је ме сто на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду. 
Не ка јој у де. Го во ри се и о не кој на став ној 
ве зи из ме ђу Те о ло шко га фа кул те та и оста лих 
фа кул те та. Не ка и то у де. Али где су ве зе ту 
су и су ко и. Они ће се не ми нов но де си ти. А у 
јед но ме на ро ду ко ји је остао по ште ђен од вер
ске за ту ца но сти, та кви су ко и и пре пир ке ое
ћа ва ју пло до ве ко је цр ква сва ка ко не же ли.

Да кле, мо ра мо има ти Те о ло шки фа кул
тет. А ко ји су раз ло зи? Не усу ђу ју ћи се из не
ти раз ло ге ко ји и и ли у ду ху те о ло шком, на
во де се не ки раз ло зи, ко ји то ни су. Нај пре мо
ра мо има ти Те о ло шки фа кул тет, јер је ез ње га 
Уни вер зи тет не пот пун. Па да, наш Уни вер зи
тет не мо же и ти не пот пун као што су Уни вер
зи те ти у Фран цу ској, Ита ли ји, Шпа ни ји, Ру
си ји (цар ској), јер у тим зе мља ма не ма те о ло

цр кве, ко ја по ои му, тра ја њу и ви тал ној сна зи 
оста вља у за се нак сва свет ска цар ства у про
шло сти и са да шњо сти.

Ува же ни г. Пе тро ни је вић да ље ми сли, да 
се о го слов. фа кул те ти на стра ни одр жа ва ју 
са мо по тра ди ци ји; — ја пак ми слим да је њи
но по сто ја ње скоп ча но са мно го ду љим узро
ци ма, ина че и и ови као атро фи ра ни ор га ни 
већ дав но пре ста ли сво је функ ци је оа вља
ти... Ја пак ви дим да се они не за тва ра ју, већ и 
отва ра ју на сви ма не пот пу ним уни вер си те ти
ма. Отва ра њем о го слов ских фа кул те та на За
па ду и Аме ри ци, — Уни вер си те ти су већ дав
но при зна ли рав но прав ност о о слов ске на у
ке са уни вер си тет ском. Та мо не ма о ја зни, да 
ће уни вер си тет ска на у ка по стра да ти. Чак шта 
ви ше ове о ја зни не ма ни на чу ве ном ка то лич
ком ли он ском уни вер си те ту, на ко ме се све на
у ке у ми ру и дру же љу љу раз ви ја ју.

Као што ви ди мо, ни су ни сви ка то лич ки 
фа кул те ти про тив ни зах те ви ма на у ке и про гре
са. Шта ви ше, мо же се ре ћи, да је сла ва па ри
ско уни вер си те та и ла ду го вре ме на по гла ви то 
осно ва на на свом о го слов ском фа кул те ту.

Г. Пе тро ни је вић се, нај зад, о ји да о го
слов ски фа кул тет не иза зо ве у цр кви мо дер ни
зам. Ме ђу тим, и ова је о ја зан нео прав да на. 
Та ко уз ви ше не уста но ве, — као што су о го
слов ски фа кул тет, — цр кви пра во слав ној са мо 
су ко ри сти до не ле, што се нај о чи ти је да ви де ти 
по оним зе мља ма, где су они уве де ни.

Ја се на дам, да ће, пре ма то ме и наш дав
но же ље ни е о град ски о го слов ски фа кул тет 
ви ше но ма ко ја о го слов ска уста но ва при по
мо ћи раз ви ја њу о го слов ске ми сли и ду хов не 
кул ту ре у на шем на ро ду, ко ја ће нам у да ни
ма ве ли ке ду хов не кри зе мо жда ви ше ко ри сти
ти од ма те ри јал не... 
 Др. Ра до ван Ка зи ми ро вић 
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ме сту што су љу ди из во је ва ли на у ци и са вре
ме ној све сти. Не ка да су уни вер си те ти и ли ис
кљу чи во те о ло шки, да нас се те о ло ги ји оспо ра
ва ме сто на њи ма! Вре ме на се ме ња ју…

Уоста лом не зна чи да они, ко ји за уво ђе ње 
те о ло ги је на уни вер си те ту, ти ме ра де у те о ло
шком ду ху. Од су ство осо и тог оду ше вље ња за 
иде ју те о ло шког фа кул те та у ви шим ре до ви ма 
пра во слав не цр кве, ни је ез здра вог схва та ња 
сво јих ин те ре са.

Оа ве ште ни љу ди ве ле, да је све то пи та
ње те о ло шког фа кул те та у ве зи је ди но са по ли
тич ким раз ло зи ма. Али сме ли се до пу сти ти да 
Уни вер си тет по слу жи та ко опа сним огле ди ма у 
по ли тич ким ци ље ви ма?

Нај зад, још не што. Уни вер зи тет у Бе о гра
ду пре кр штен је не дав но у „Уни вер зи тет Кра
љев ства Ср а, Хр ва та и Сло ве на ца“. С о зи
ром на то, Уни вер зи тет, ако већ по гре ши те 
отво ри сво ја вра та те о ло ги ји, не мо же и ти то
ли ко огра ни чен и јед но стран те да да ме ста са
мо те о ло ги ји јед не ве ре. Та да ће тек наш Уни
вер зи тет и ти не пот пун.

И они ко ји же ле да нас да га до пу не, мо ра
ће се по жу ри ти да по ред пра во слав не те о ло
ги је уве ду и ка то лич ку, и да изи ђу на су срет и 
же љи ко ја је сти гла не дав но из Са ра је ва, да се 
на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду осну је и Ше ри
јат ски фа кул тет. Та да ће нам Уни вер зи тет и
ти пот пун, пот пу ни ји и од аме рич ких.
 Иван Ђа ја

шких фа кул те та. Али се про на шло да их има у 
Аме ри ци. Ме ђу тим, ни је и ло по тре но оти ћи 
та ко да ле ко: и ло их је и у ив шој Аустри ји. У 
по след ње до а по кре ну то је пи та ње осни ва ња 
те о ло шких фа кул те та је ди но у ул тра мон та но
ме Салц ур гу и у — Бе о гра ду.

Дру ги тек раз лог мно го вре ди: Бе о град 
мо ра има ти пра во слав ни фа кул тет, јер За гре 
има ка то лич ки, и Хр ва ти то о же на ме ра ва ју да 
осну ју и пра во слав ни. Али их има до ста у За
гре у ко ји су ми шље ња да се тре а угле да ти на 
Бе о град, те да се ис кљу чи уоп ште сва ка те о ло
ги ја са Уни вер зи те та.

Нај зад се из но си као раз лог и то, да пра
во слав ни све ште ни ци мо ра ју и ти ора зо ва ни
ји. Али зар то ора зо ва ње мо гу до и ти са мо на 
фа кул те ту, а не и на Ду хов ној Ака де ми ји? А 
за што да не у де фа кул тет Уни вер зи те та, за
пи та ће те? Сто га што је те о ло ги ја на уни вер
зи те ти ма под ла жном фир мом. Иста фир ма не 
мо же по кри ва ти ства ри ко је су су шта су прот
ност и ко је се ме ђу со но по ри чу. Има ли сми
сла да се са јед не ка те дре про гла шу је ез ика
квих до ка за ап со лут ном исти ном оно што се са 
дру ге ка те дре, на осно ву свих сред ста ва ко је 
да је здрав ра зум, от кри ва не и сти ном.

Има ли сми сла да та кве две ка те дре у ду 
јед на по ред дру ге? Сва ко је сло о дан ве ро ва ти 
у шта хо ће. Ко има ви ше по ве ре ња у от кро ве
ња не го у ис ку ство и екс пе ри мен ти са ње, за слу
жу је да по шту је мо ње го во уе ђе ње као и уе
ђе ње на уч ни ка, па ма нам оно и ло не схва тљи
во. Али чи ње ни ца оста је, да те о ло ги ја по чи ва 
на са свим раз лич ној осно ви од на у ке, и да ни
ка квог раз ло га не ма да у ду под истим кро вом. 

За што пак те о ло ги ја ми сли да мо ра и ти 
под окри љем уни вер си те та? С то га што ни је 
по до на са ма се и при а ви ти углед ко ји је на
у ка сте кла. Те о ло ги ја мо же за и ста за ви де ти на 
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те ту. Ми хо ће мо ста ри е о град ски уни вер зи тет 
да ре фор ми ше мо и да му до да мо не ко ли ко но
вих фа кул те та и ме сто да се по шло тим ре дом, 
ка ко су фа кул те ти за сни ва ни, ми ов де ви ди мо, 
да те о ло шки фа кул тет узи ма пр во ме сто. По 
мом ми шље њу, ред фа кул те та тре ао и да иде 
она ко ка ко су по ста ја ли. Ста ри ли цеј е о град
ски имао је сво је фа кул те те и по да ту му њи
хо вог за сни ва ња тре ао и да у де њи хов ред. 
Глав ни раз лог осни ва ња те о ло шког фа кул те та, 
ка ко сам ја раз у мео, ио и тај, да се у на шој 
ју го сло вен ској др жа ви све ве ро и спо ве сти ста
ве под јед на ке усло ве.

Те о ло шки фа кул тет у Бе о гра ду, као пра
во слав ни фа кул тет, по мом ми шље њу, не и од
го ва рао оној свр си, ко ја се ов де има ла у ви ду. 
Да у де мо ис кре ни: у на шој Ср и ји, а мо же и
ти у це лом срп ству, на ша пра во слав на цр ква, 
на ша цр кве на пра во слав на ор га ни за ци ја, ни
је има ла онај ин стру мент у ру ка ма, ни је има ла 
ону кул ту ру, ко је су има ле Ка то лич ка и Про
те стант ска ор га ни за ци ја. Циљ је, да кле, да се 
ни во на шег све штен ства по диг не. Ја не ћу ов
де да го во рим док три нар но. Ако и го во рио у 
том сми слу, мо же и ти да их уоп ште ио про
тив за сни ва ња овог фа кул те та. Али ћу го во ри
ти с о зи ра на прак тич ну по ли ти ку. Ми се мо
ра мо амал га ми са ти; ми мо ра мо сви има ти јед
на ке усло ве и сва ка ко из ових ком по не на та, из 
ко јих тре а као рез улта[н]та да у де јед на на
ци ја, а та је Ју го сла ви ја, из тих ком по не на та 
има ли и пра ву ре зул тан ту са мо та ко, ако су 
усло ви јед на ки за сва три пле ме на. Ин те лек ту
ал ни ни во, да кле, на ше га дру штва мо ра да у
де од при ли ке ни ве ли сан, из јед на чен, да сам за 
из ве стан ре ла ти ви зам и у ово до а не ћу да од
луч но ста нем уз со ци јал не де мо кра те, ко ји са
свим од а цу ју те о ло ги ју. Ја их хтео да у дем 
за је дан ком про мис. Ми, у исти ни, мо ра мо да 

Де а та о  
Пра во слав ном о го слов ском  

фа кул те ту у Бе о гра ду  
у При вре ме ном на род ном  

пред став ни штву  
Кра љев ства Ср а, Хр ва та  
и Сло ве на ца, 11. јул 1919.*

Пред сед ник Д-р Драг. М. Па вло вић. — […] 
Пр ва је тач ка днев но га ре да, дру го чи та ње за
ко на о уни вер зи те ту. Мо лим го спо ди на из ве
сти о ца, да за у зме сво је ме сто.

Из ве сти лац Д-р Вла ди мир Ћо ро вић. — 
Нов члан 4. за ко на о уни вер зи те ту, тре а да 
гла си ова ко (чи та): „Уни вер зи тет има шест фа
кул те та: о го слов ски, фи ло зоф ски, прав нич ки, 
ме ди цин ски, тех нич ки и по љо при вред ни“.

Po sla nec D-r Dra gu tin Lon čar. — V ime nu 
svo jih klub skih to va ri šev iz ja vljam pri tem pa
ra gra fu, da gla su je mo za ta pa ra graf sa mo de lo
ma; za bo go slov no fa kul te to na mreč ne gla su je
mo iz na čel nih raz lo gov za to, ker smo za lo či tev 
cer kve od dr ža ve. Na sprot no smo za to, da osta
ne bo go slov na fa kul te ta lo če na od uni ver ze, ka
kor je u sta rem srb skem za ko nu.

Пред сед ник Д-р Драг. М. Па вло вић. — 
Реч има го спо дин др Ра до је Јо ва но вић.

Д-р Ра до је Јо ва но вић. — Го спо до, на пр
ви по глед па да у очи, да је о го слов ски фа кул
тет ста вљен на пр во ме сто. Мо же ми се при го
во ри ти, да су та мо на за па ду та ко ђе те о ло шки 
фа кул те ти ста вље ни на пр во ме сто. Но ве ли ка 
је раз ли ка из ме ђу уни вер зи те та, ко ји су за сно
ва ли сво ју екс и стен ци ју на те о ло шком фа кул

* Сте но граф ске е ле шке При вре ме ног на род ног пред став
ни штва Кра ље ви не Ср а, Хр ва та и Сло ве на ца, III, Бе о
град 1920, 53. ре до ван са ста нак 11. ју ла 1919, 270–276.
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и ле за сту пље не све ве ро и спо ве сти и у ко јој и 
се ар за јед нич ким ра дом по че ла не у три ли зо
ва ти она по пов ска ор е но сти и по зна та не то
ле рант ност. На тај на чин и се одр жа ва ла не
у трал ност и на род и се спа со од ути ца ја кле
ри ка ли зма. Ја имам два пред ло га, пр ви и ио 
са свим скро ман и већ ак цеп ти ран од сви ју, а 
то је, да се сви фа кул те ти по ре ђа ју оним ре дом 
ка ко су по ста ли. Дру ги кон кре тан и глав ни, то 
је овај: да се овом цен тру Ју го сла ви је у ју го
сло вен ском Бе о гра ду за сну је одво је ност Уни
вер зи те та јед на Те о ло шка Ве ли ка Шко ла, ко
ја ће има ти ка те дре и за ис пи ти ва ње и кул ти
ви ра ње рад ње по је ди них ве ро и спо ве сти и пра
во слав не, и ка то лич ке, и му сли ман ске и је вреј
ске. То је мој кон кре тан пред лог.

Пред сед ник Д-р Драг. М. Па вло вић. — 
Има реч г. Фра Ву ко вић.

Фра Ро ко Ву ко вић. — Го спо до на род ни по
сла ни ци, пи та ње о те о ло шком фа кул те ту рас
пра вља ло се и по но ви на ма, а та ко ђер рас пра
вља ло се и у овој ку ћи. Сви при го во ри те о ло
шком фа кул те ту мо гу се у дви је ка те го ри је ста
ви ти. Пр во се ти че знан стве не стра не, а дру
га се ти че по ли ти ке. Што се ти че и знан стве не 
стра не, и хте ло и се, да се те о ло шки фа кул тет 
зог то га што се те о ло ги ја от це пљу је од дру
гих ди сци пли на ко је се на све у чи ли шту пре
да ју, од стра ни са Уни вер зе. Исти на је, го спо
до, да те о ло ги ја у сво јим прин ци пи ма, у сво
јим ме то да ма раз ли ку је се од дру гих ди сци пли
на, ко је се на све у чи ли шту пре да ју. Али, го спо
до, то ме и раз ло гу има ло ме ста, кад и и дру
ге ди сци пли не, ко је се на све у чи ли шту пре да
ју, и ле ана лог не у сво јим прин ци пи ма и у сво
јим ме то да ма, кад и оне са чи ња ва ле јед ну ор
ган ску це ли ну и кад и се те о ло ги ја од њих от
це пи ла. Али, го спо до, то не сто ји. Ди сци пли не 

за зи ре мо од кле ри ка ли зма. У Ср и ји га, ду ше
ва ља, ни ка да ни је и ло. Ја уви ђам, да је по тре
ан и да је крај ња ну жност да по диг не мо ни
во на ше га дру штва, јер је он са да ве о ма ни
зак. То ме су ра зни узро ци, у ко је ја не ћу да 
ов де ула зим. Али да и се тај ни во по ди гао, ми 
мо ра мо има ти у ви ду то, да ор е из ме ђу по је
ди них кле ру са не сме ју да се по ја ве. Ми има
мо и су ви ше мно го ве ли ких на ци о нал них за да
та ка; мо ра мо да се у рав но те жи мо као на ци ја, 
да и и ли мо ил ни пре ма спољ њем не при ја те
љу. За ту свр ху по тре но је, да не у тра ли зу је мо 
све оне ра зор не тен ден ци је, да онај сва ђа лач
ки дух од стра ни мо и не у тра ли зу је мо, ко ји и 
се евен ту ал но мо рао по ја ви ти, ако и се по че
ло од стра не кле ру са, овог или оног, а ра та ти 
по са ве сти на род ној, ако и се по че ло тр го ва ти 
за људ ским ду ша ма. Ја ми слим, го спо до, да у 
де мо крат ском пар ла мен ту но ве мла де Ју го сла
ви је тре а да се за сну је јед на де мо крат ска пе
да го ги ја, ко ја и на род амал га ми са ла и из ра
зно ли ких еле ме на та ство ри ла јед ну ја ку це ли
ну. За то ми мо ра мо, го спо до, до ро да отва ра
мо очи, шта ра ди мо.

За то сам ја за је дан ком про мис. Овај о го
слов ски пра во слав ни фа кул тет у Бе о гра ду ио 
и по мо ме ми шље њу исто та ко не зго дан, као и 
онај у За гре у и Љу ља ни ка то лич ки, или ре
ци мо му сли ман ски у Са ра је ву или Ско пљу, јер 
ја ве ру јем да ће мо има ти је дан пут и Уни вер зи
тет и у Ско пљу и у Са ра је ву. Али, го спо до, по 
мо ме ми шље њу и ло и нај це лис ход ни је и од
го ва ра ло и овој на ци о нал ној пе да го ги ји на ше 
по ли ти ке, ко ја мо ра да оста ви по гле да ња уна
зад не го да гле да са мо уна пред, да и и ло, као 
што ре кох, нај по год ни је, ако и ми све те фа
кул те те ство ри ли и згру пи са ли ов де у јед ну за
јед нич ку Ве ли ку Те о ло шку Шко лу, у ко јој и 
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са њи ма у ма те ма тич ким зна но сти ма по пра ви ти 
не што од за ко на њи хо вих. Да кле ма те ма тич
ке зна но сти су у се и ну жне са свим про тив
но зна но сти ма ем пи рич ким. И сто га ма те ма ти
ча ри су у не при ли ци, где да стр па ју сво је ма
те ма тич ке зна но сти. По и на кре на пр. не ће да 
при зна, да је ма те ма тич ка зна ност ина ла и тич
на, из о ја зни да и упао у та у то ло ги ју; а не 
мо же при зна ти ни да су ма те ма тич ке зна но сти 
апо сте ри ор не, јер су у сво јим за кључ ци ма ну
жне и он да до ла зи до Кан то вог прин ци па да су 
ма те ма тич ке зна но сти син те тич не, али a pri o
ri. Да кле, из све га ово га ви ди мо, да се ма те ма
тич ке зна но сти раз ли ку ју од ем пи рич ких зна
но сти. А што да рек не мо о ге о ме три ји? Еукли
до ва ге о ме три ја, то јест кла сич на ге о ме три ја 
се осни ва на по сту ла ти ма. Има мно го на у че ња
ка, ко ји не при зна ју Еукли до ве по сту ла те, не
го из но се дру ге по сту ла те и одва ја ју се од кла
сич не ге о ме три је. Та ко има мо но ву ге о ме три
ју од Ло а чев ско га и Ри ма на и мно ге дру ге ге
о ме три је. Не мо же се ре ћи да су оне кри ве, јер 
кон клу зи је, за кључ ци, тих ге о ме три ја не до во
де до про ти ву реч ја, не мо же се су ди ти да су ла
жне или кри ве.

Ов ђе има до ста прав ни ка, и ја ми слим, да 
ће ми они при зна ти, да прав нич ка фи ло зо фи
ја ни је ем пи рич ка, да прав ни ци ни су из на шли 
за са де прав ну фи ло зо фи ју ни ти ми кро ско пом, 
ни ти те ле ско пом, ни ти ке мич ком ва гом. Та ко су 
исто и етич ке зна но сти, осно ва не на мо рал ном 
за ко ну, ко га чо век осе ћа сам у се и, а тај мо
рал ни за кон Di bo is Raymond ура ја ме ђу се дам 
за ко не та ка, ко је нај ви ше уз не ми ру ју чо ве ка.

Ми да кле ви ди мо ту сил ну хе те ро ге ност 
ме ђу на у ка ма. Ми ви ди мо не ке ем прич не, син
те тич не на у ке, ко је се осни ва ју на мо рал ном 
за ко ну, ко ји чо век ћу ти у се и и т. д.

ко је се на све у чи ли шту пре да ју оне су ме ђу со
ом хе те ро ге не. Хе те ро ге не су са сво јим прин
ци пи ма, са сво јим ме то да ма, те се јед на од дру
ге раз ли ку ју то ли ко, ко ли ко те о ло ги ја од по је
ди них дру гих ди сци пли на. Као је дан од нај ва
жни јих при го во ра ко ји се чи не те о ло ги ји, то је 
тај, што се ве ли, да она ни је јед на ем пи рич ка 
зна ност, јер се она а зи ра на от кри ве њи ма. Она 
исти на ни је ем пи рич ка зна ност, јер се за сни ва 
на од кри ве њу. Али има и дру гих зна но сти, ко
је ни су та ко ђер ем пи рич ке зна но сти. За пи тај мо 
се са мо ко ја је знанос[т] ем пи рич ка. Ем пи рич
ке зна но сти а зи ра ју се на опа жа њу и екс пе
ри мен ти са њу. Али упра во зог то га што се а
зи ра ју на екс пе ри мен ти са њу и на опа жа њу то 
аш чи ни, да ем пи рич не зна но сти има ју ка рак
тер не си гур но сти, за ко ни ем пи рич ке зна но сти, 
то су тек про ви зор ни за ко ни.

Јер фе но ме ни, ко је ем пи рич ке зна но сти 
уче не из мер ни су, а и је дан на у че њак не мо
же све да их о у хва ти и кад их ге не ра ли зи ра, 
он ге не ра ли зи ра свр ху не ко ли ко чин је ни ца, а 
не мо же о у хва ти ти све чи ње ни це и зог то га 
кон клу зи је ем пи рич ке зна но сти су ов де пу но 
ши ре не го ли пре ми се. Зог то га оне су про ви
зор не, вре де до тле, док но ва опа жа ња и екс пе
ри мен ти са ња не ко ри ги ра ју или че сто пу та по
све оо ре за ко не, ко ји су до са да вре ди ли као 
исти ни ти. Али на рав но у то ме је на пре дак, у 
то ме је про гре сив ност тих еми рич них зна но сти. 
Ем пи рич не зна но сти су т. зв. син те тич не зна
но сти или по зи тив не. Али има дру гих зна но
сти ана ли тич них и апри ор них, и у те зна но сти 
на пр. до ла зе ма те ма тич ке зна но сти. Ре као сам, 
да су еми рич не зна но сти у сво јим кон клу зи ја
ма про ви зор не, док ма те ма тич ке зна но сти но
се у се и не ку ну жност. Ни ка да се не тре а да 
пла ши мо, да ће се опа жа њи ма и екс пе ри мен ти
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Да кле по ги ељ те кле ри ка ли за ци је уни
вер зе ис кљу че на је. Исто та ко и кле ри ка ли за
ци ја у на ро ду.

Ја ми слим да нас се то га не мо ра мо ни шта 
пла ши ти. Ако се има мо пла ши ти, да се не
ће спо ра зу ме ти све ште ни ци са све тов ња ци ма, 
има мо се пла ши ти у слу ча ју ако им од гој по
ђе ра зним прав ци ма, ако им од гој не у де па
ра ле лан, ако се све ште ни ци за тво ре у сво ја се
ме ни шта, те ту по све ис кљу че ни од све тов ња
ка при ме тај свој по се ни од гој. Шта ће се он
да до го ди ти? Ни ти ће они раз у ме ти све тов ња
ке, ни ти ће све тов ња ци раз у ме ти њих. Је дан 
ће дру го ме при пи си ва ти злу во љу, што у ства
ри ни је; али ако се они у ду за јед но од га ји ва
ли, он да шта ће се до го ди ти? Мо же че сто пу
та је дан код дру го га опа зи ти да се њи хо ва ми
шље ња и уве ре ња ра зи ла зе, али у то ме не ће 
ни ти све тов њак код све ће ни ка, ни ти све ће ник 
код све тов ња ка опа зи ти злу во љу не го ње го
во уну тра шње уве ре ње ко је ће он по што ва ти. 
Зог то га, ако ми хо ће мо да не у де ве ли ких 
про тив но сти из ме ђу све ћен ства и лај ка та, он
да им тре а да ти је дан за јед нич ки уз гој, а тај 
за јед нич ки уз гој мо же да ти је ди но уни вер за. 
Та ко ђе о по тре и ви шег све ће нич ког ора зо
ва ња ни је по тре но да пу но гу им ре чи. У сва
кој слу жи је по тре но да љу ди у ду на сво јој 
ви си ни, али је осо и то по тре но да све ће ни ци 
у ду раз о ри ти и уче ни, да у ду на до стој ној 
ви си ни, јер они нај ви ше има ју до ди ра са са вје
сти људ ском, а они, ко ји има ју до ди ра са са вје
сти људ ском, мо ра ју и ти вр ло раз о ри ти и мо
ра ју и ти вр ло опре зни. Те ка као што у по ли
ти ци сто јим на де мо крат ском ста но ви шту, та
ко сто јим на де мо крат ском ста но ви шту и ов де, 
да се не сме ни ти са све у чи ли шта ни ка ква ди
сци пли на ис кљу чи ти, ко ја се а ви про ле ми ма 

И те о ло ги ја осно ва на је на прин ци пи ма 
ре ве ла ци је, ко ја има де та ко ђер сво је ме то де, а 
и та ре ве ла ци ја, от кри ве ње, осни ва се на та ко 
зв. мо ти ви ма Це ре ди и ли та тис, ко ја се знан
стве но ис тра жу ју. Па ка да има де мо та ко ву хе
те ро ге ност у свим дру гим ди сци пли на ма, за
што да се ис трг не аш те о ло ги ју са уни вер зе и 
њу са уни вер зе остра ни.

То и и ло, што се ти че на у ков не стра не 
ово га пи та ња.

Има де дру ги при го вор, ви ше по ли тич ке 
на ра ви, т. ј. не ка се го спо да пла ше, да и се 
уче њем те о ло ги је кле ри ка ли зи ра ло све у чи ли
ште, а дру ги, да и пре у зео тај кле ри кал ни рад 
у са мо му на ро ду.

Го спо до, ја ми слим, да се на ра зним фа кул
те ти ма све у чи ли шта пре да је чи ста зна ност, а 
зна ност ни је ни ти кле ри кал на, а ни ти ан ти кле
ри кал на, ни ти је вјер ска ни ти је про ти вјер ска. 
Сва ка зна ност осни ва се на сво јим прин ци пи ма 
и слу жи се сво јим ме то да ма. Тек у фи ло зо фи
ји, и то у нај ви шем ступ њу фи ло зо фи је, ту гђе 
се на ла зи гра ни ца из ме ђу фи ло зо фи је и ми сти
ке, ту тек мо же и ти раз гра ни че ња, мо же и
ти и фур ка ци је, мо же и ти уче ња ка, ко ји сто
је на мо ни стич ком, или на ду а ли стич ком ста
но ви шту. Али то не за се ца у ис тра жи ва њи ма 
зна но сти.

Ми слим, да те о ло ги ја на све у чи ли шту ни
ка да ту кон тро лу не ће дру гим фа кул те ти ма 
пра ви ти. А кон тро ла и по тре и та је и не по тре
и та, и мо гу ћа је и не мо гу ћа. Јед на кон тро
ла, a pri o ri, т. ј. да и јед на стру ка мо гла дру гу 
стру ку ука лу пи ти и да ти јој пра вац, то је ап со
лут но не мо гу ће. Али јед на кон тро ла апо сте ри
ор на по тре на је, а то сва ка зна ност за се чи
ни, сва ка стру ка ис пи ти ва сво је по дат ке и за
ко не, на ко ји ма се осни ва.
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тим, сад то пре ла зи у те о ло шки фа кул тет. По 
мом ми шље њу ја не др жим ни у ко јем слу ча ју, 
да је о го слов ско уче ње уоп ште на у ка. Ја сма
трам да је то јед на оич на ми то ло ги ја, ко ја је 
осно ва на на дог ма ма, утвр ђе на њи ма, и пре ма 
њи ма се и упра вља. Пре ма то ме, њој ни у ко
јем слу ча ју не ма ме ста она мо, где се про по ве
да на у ка. То је јед но. Дру го, по зна та је ствар, 
да све ште ни ци на ро чи то у из ве сним кра је ви ма 
на ше но ве отаџ и не, же ле и има ју по ли тич ки 
ути цај. Њи хов је по ли тич ки ути цај и су ви ше 
си лан, да у са да шњем де мо крат ском вре ме ну, 
ка ко ми ов де ра до про по ве да мо у пар ла мен ту, 
и сву да где год се на ђе мо, не и смо сме ли ни
ти тре а ли да до пу сти мо, да се тај ути цај и да
ље ши ри. На про тив, по тре но је ста ра ти се ко
ли ко год је ви ше мо гућ но, да се тај ути цај што 
ви ше сма њи.

Ко ли ко је њи хов ути цај ште тан, ја ћу вам, 
го спо до, на ве сти је дан при мер.

Ка да сам ја ио ме ди ци нар, имао сам јед
ног ко ле гу из Хр ват ске, ко ји је та ко ђер ио ме
ди ци нар. Кад је по чео вр ши ти сек ци ју, он је 
по чео го во ри ти ка ко је Ева ство ре на од Ада мо
ва ре ра. Ти ме је по чео, па је ти ме и за вр шио. 
Остао је с том за лу дом, и ни кад се од ње ни је 
мо гао из ле чи ти.

Ово ли ко те о ло шких фа кул те та ни је нам ни 
по тре но. Те о ло шки фа кул тет у Бе о гра ду, те
о ло шки фа кул тет у За гре у, па он да у Љу ља
ни, и ко зна су тра, пре ко су тра, и ће га мо жда 
и у Ско пљу. То ли ко те о ло шких фа кул те та на 
сва ки на чин ни је ни по тре но. Ја се сла жем са 
пр вим пред го вор ни ком, ко ји је ка зао, да је до
во љан и је дан фа кул тет, или ма кар се то зва
ла и ду хов на ака де ми ја, — кад већ мо ра да у
де, јер ми мо ра мо во ди ти ра чу на и о ма си на
ше га све та, — на ко јој и и ле за сту пље не све 

ко ји за ни ма ју чо ве ка. На све у чи ли шту се пре
тре са ју про ле ми што за ни ма ју жи вот по је ди
но га чо ве ка, што за ни ма ју људ ско дру штво и 
ко ја се до ти ће дру гог, вањ ског све та. Од нај те
жих про ле ма су про ле ми ко ји се ти чу људ ске 
де тер ми на ци је, да кле и та кве про ле ме не сме
мо ми од стра ни ти од све у чи ли шта, не го где се 
дру ги про ле ми ре ша ва ју, ту не ка се ре ша ва и 
тај. (Бу ран апла уз).

Пред сед ник Д-р Драг. М. Па вло вић. — 
Има реч г. др Алек сан дар Па ви ће вић.

Д-р Алек сан дар Па ви ће вић. — Члан 4. 
за ко на о Уни вер зи те ту го во ри о фа кул те ти ма. 
По ста ром чла ну 4, и ло је 5 фа кул те та, по но
вом их има 6. Ако про ду жи мо ова ко, за што он
да да не у де и 7, 8, 9 и то мо же ићи у ес ко
нач ност — ad in fi ni ti um. Он да мо же јед ног да
на не ко ме па сти на ум, да у де и не ка кав тр
го вач ки фа кул тет или вој ни фа кул тет. Тех нич
ки фа кул тет ни је фа кул тет. То је за се на ве ли
ка шко ла, ко ја за се е чи ни це ли ну и од го ва
ра јед ном уни вер зи те ту. Па ла је реч ов де, аш 
кад је пре по ру чи ван овај за кон, да то ни је учи
ње но зог то га, што се рас по ла га ло са скром
ним сред стви ма. Ме ђу тим, шта ви ди мо. Је дан 
та кав фа кул тет осни ва се у За гре у, још по сле 
ово га до ла зи у Љу ља ни, да кле три тех нич
ка фа кул те та, ко ји за се е ни су ни шта, јер не 
мо гу за се но да оп ста ну зог рђа вих при ли ка 
еко ном ских. Ме ђу тим, јед на тех нич ка ве ли ка 
шко ла ве ро ват но да и мо гла и ти она ква, ка
ква тре а да у де. Сто га ја др жим, да тех нич
ки фа кул тет не тре а да по сто ји за се но, не го 
да по сто ји ве ли ка тех нич ка шко ла. То је јед но.

За тим, овај члан 4. на зад ни ји је, не го што 
је ио ра ни ји. По ра ни јем чла ну 4, о го слов
ски фа кул тет уста но ви ће се као са мо стал на ду
хов на ака де ми ја, по на ро чи том за ко ну. Ме ђу
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ка ли зам. У ко ли ко мо же и ти го во ра о ста ци
о нар но сти, та ста ци о нар ност и и ла у ду хов
ној ака де ми ји. У ко ли ко мо же и ти го во ра о 
мо дер ни зму, мо гло и и ти опа сно сти за цр кву, 
а ви ди мо, да са стра не цр кве не ма за то ни ка
квог при го во ра, и да се она не о ји то га. Цр кви 
не мо же ни ка ко и ти о го слов ски фа кул тет од 
ште те. Ис ку ство на пред ни јих на ро да по ка зу је 
нам, ка ко и ко ли ко тре а це ни ти кул тур ну ми
си ју ви со ко ора зо ва ног све штен ства. Њи хов 
ви со ки по ло жај, ко ји за у зи ма ју и ујед но успех 
ко ји по сти жу у на ро ду у Ен гле ској, Аме ри ци и 
Не мач кој по ка зу је ко јим пу тем и на чи ном тре
а да се ора зу је на ше све штен ство. То је оп
ште уни вер зи тет ско ора зо ва ње.

Што се ти че те о ја зни, да и се мо гао раз
ви ти кле ри ка ли зам, имао и да на ве дем ово: 
Кле ри ка ли зам мо гао и се пре и лак ше раз ви
ти, кад и се пре да ва ла о го сло ви ја у по се ној 
ду хов ној ака де ми ји, не го кад и о го сло ви по
ха ђа ли и оста ла пре да ва ња и кад и се дру жи
ли са оста лим ђа ци ма дру гих фа кул те та и са 
њи ма ме ња ли ми сли и кад и слу ша ли све дру ге 
прав це, ко ји го во ре за и про тив ре ли ги је. Али 
не ма ни ка ква раз ло га тој о ја зни.

По што је ов де го вор о пра во слав ном фа
кул те ту, ја ћу да про го во рим не ко ли ко ре чи о 
срп ској пра во слав ној цр кви. Срп ску пра во слав
ну цр кву је на ци о на ли зо вао и де мо кра ти зо вао 
још св. Са ва. Од до а св. Са ве и ње го вих уче ни
ка, ка да је цва ла о го слов ска књи жев ност, па и 
за оно вре ме ка да се са сто ја ло све зна ње у зна
њу чи та ња ча слов ца и псал ти ра, та цр ква да ла 
нам је до ста на ци о нал них рад ни ка, о ра ца за 
сло о ду и на род на пра ва и му че ни ка за оства
ре ње на род них иде а ла. Ду го вре ме на све ште
ник је је ди ни у дио на ци о нал ну свест и на род 
кре пио на дом у о љу у дућ ност и у оства ре ње 

ве ре: пра во слав на, ка то лич ка, про те стант ска, 
му сли ман ска, па ма кар и је вреј ска ве ра. На тај 
на чин и ти сту ден ти до ла зи ли је дан с дру гим 
у до дир, при ли жи ли и се је дан дру го ме, и то 
њи хо во при ли жа ва ње ишло и са мо на ко рист 
доц ни јем при ли жа ва њу са мим ма са. Зог то
га, ја ми слим, да овај о го слов ски фа кул тет из 
тих раз ло га тре а одво ји ти, а тех нич ки из то
га раз ло га, што и се тим одва ја њем уса вр шио 
и што и на тај на чин по стао ве ћи и моћ ни ји, 
не го што је са да.

Пред сед ник Д-р Драг. М. Па вло вић. — 
Има реч др Са ва Љу и ра тић.

Д-р Са ва Љу и ра тић. — На кон из во да 
го спо ди на на род ног по сла ни ка Фра Ву ко ви
ћа, ја ми слим, да са на уч ног гле ди шта о то ме 
пи та њу не тре а ви ше ни јед ну реч да про го
во рим, не го ћу ја ов де да про го во рим не ко ли
ко ре чи са гле ди шта хи сто риј ског и прак тич
ног. Пи та ње о го слов ског фа кул те та по кре
ну то је у Кра ље ви ни Ср и ји још 1879. го ди
не. Он да шњи Ми ни стар Про све те по кој ни Бо
шко вић ра дио је на то ме и на сто ја вао, да се 
осну је о го слов ски фа кул тет на он да шњој Ве
ли кој Шко ли, али он да се ни је та ње го ва же ља 
оства ри ла. Мно ги ми ни стри про све те за но си ли 
су се том иде јом. Зад њих не ко ли ко да на у на
шој јав но сти отво ри ла се и по ве ла о то ме ди
ску си ја, да ли да се о го слов ски фа кул тет из
јед на чи са оста лим фа кул те ти ма, па су јед ни 
про ти ву то га, не го су за то, да и се осно ва
ла са мо стал на ду хов на ака де ми ја у ран гу фа
кул те та, или о го слов ски фа кул тет са из у зет
ним по ло жа јем на уни вер зи те ту, у по гле ду и
ра ња про фе со ра, а на во де за то раз лог, што је 
на у ка сло од на и про гре сив на, а „о го сло ви ја 
ре ак ци о нар на, ста ци о нар на“, и ис ти чу о ја зан 
да и се мо гао раз ви ти мо дер ни зам или кле ри
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и и ло сад увре да то ме све штен ству, кад и 
му се ка за ло, да се не мо же до пу сти ти; да се 
осну је о го слов ски фа кул тет, за то што и се 
мо гао раз ви ти кле ри ка ли зам.

С овим у ве зи мо рам на по ме ну ти, да се мо
ра што пре из јед на чи ти на ста ва за па ро хиј
ске све ште ни ке и што пре уре ди ти све ште нич
ко ста ње, јер ако и ова ко оста ло, он да и се 
на шло вр ло ма ло ко ји и се по све ћи ва ли то
ме по зи ву. Та ко ђе мо ра ју се у цр кви про ве сти 
по тре не ре фор ме. Као што сам спо ме нуо за 
вре ме роп ства, све штен ство је сјај но ис пу ни ло 
сво ју уз ви ше ну ду жност, а сад у сло о ди има 
да из вр ши јед ну уз ви ше ну ми си ју. Све штен
ство свих кон фе си ја има, да до при не се ве ли ки 
део у ства ра њу је дин ства у су шти ни у ши ро
ким сло је ви ма на ше га на ро да да то, је дин ство 
у де пра во је дин ство.

На дам се да ће све штен ство и ту уз ви ше ну 
ми си ју ис пу ни ти, угле да ју ћи се на ве ли ке му
же ве и на ве ли ке вла ди ке Ње гу ша и на Штро
сма је ра и др же ћи се оног на че ла: „Брат је мио 
ко је ве ре“. (Бур но одо ра ва ње и пље ска ње).

Пред сед ник Д-р Драг. М. Па вло вић. — 
Има реч Дон Ан те Ја гић.

Дон Ан те Ја гић. — Го спо до, ја имам са
мо пет до шест ре чи украт ко да ка жем, јер ме 
је сјај ни го вор г. др Ро ка Ву ко ви ћа ли шио ду
жно сти да го во рим.

Ов де су па ли ра зни при го во ри про тив 
уста но вље ња о го слов ског фа кул те та, да па че 
г. Па ви ће вић је ка зао: Бо го сло ви ја ни је на у
ка. Ја га пи там што он то раз у ме под на у ком, 
као што је Пи лат пи тао Ису са: Што је исти
на? Али он је нај о ље сам до ка зао да је зна
ње о го слов ско по тре но. Г. Па ви ће вић ка же, 
да је је дан ње гов ко ле га до шао да учи ме де
ци ну и да је ве ро вао да је Го спод Бог из јед

на ци о нал них иде а ла. Кад је за тре а ло, све ште
ник је за крст ча сни и сло о ду злат ну уста јао 
са кр стом и ма чем у ру ци и о рио се за на род
на пра ва и за на род не иде а ле, и та ко је за пе ча
тио сво јом кр вљу љу ав пре ма на ро ду, ње го вим 
иде а ли ма и ње го вим све ти ња ма. Наш не при ја
тељ је схва тио до ро, ка кав је фак тор то на ци
о нал ним ду хом за дах ну то све штен ство, а на ро
чи то АустроУгар ска мо нар хи ја, ко ја је на сто
ја ла да оде ли све штен ство од на ро да и да ство
ри од све штен ства по се ну ка сту, али хва ла 
ду ху ко ји је вла дао у срп скопра во слав ној цр
кви, она ни је мо гла по стиг ну ти успе ха. Се ти
мо се ор е за цр кве но про свет ну ауто но ми ју у 
Бо сни и Хер це го ви ни. АустроУгар ска упра ва 
ни је ни ка да хте ла да при ста не на то, да у те
ла цр кве нопро свет не ауто но ми је и ра ју за јед
но све ште ни ци и све тов ња ци сво је за ступ ни ке, 
не го по дво је но и ни је да ла ни кад да на род има 
уче шћа у из о ру ми тро по ли та и чла но ва цр кве
ног су да, ни ти над зо ра над од го јем о го сло ва. 
Све штен ство је оста ло уз на род, уз ње го ве же
ље и те жње све до кра ја ор е, ко ја је окру же на 
успе хом. Ми ви ди мо то га све ште ни ка у Бо сни и 
Хер це го ви ни, где по ди же цр кве и по ред цр кве 
срп ску шко лу, где осни ва анал фа ет ске те ча је
ве, по ма же и ши ри кул тур но дру штво, про све
ту и ра ди на осни ва њу по ра ти ма и со ко ла. Кад 
је ук нуо овај свет ски рат, од мах се чуо глас 
са стра не на шег не при ја те ља, да тре а све све
ште ни ке и учи те ље по ве ша ти, јер „су они за ве
ли и отро ва ли на род“.

Од мах су у ве ли ком ро ју инте[р]нирани, 
за тво ре ни и узе ти у та о це. Не ки су у та о ци ма 
уи је ни, не ки у ин тер на ци ји по мр ли; а не ки од 
ци вил них су до ва на смрт осу ђе ни.

Го спо до по сла ни ци, на кон свих тих жр та
ва, што их је све штен ство под не ло, ми слим да 
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се до го ди ло доц ни је? Кад је уви ђе но, да ез на
у ке не мо же ни је дан дру штве ни ста леж да се 
раз ви ја, он да је те о ло ги ја на про сто узе ла на у
ку као сво ју сво ји ну и тра ја ло је ду го вре ме на, 
док се на у ка опет ни је ди фе рен ци ра ла. И шта 
ви ди мо? Кад је на у ка по ста ла сво ји на сви ју и 
це ло га чо ве чан ства, он да се те о ло ги ја и ла по
ву кла у стра ну.

Да нас је са свим дру го до а. Да нас те о ло
ги ја мо ли да је при ме у ред дру гих на у ка. Тра
жи се, да и све ште ни ци и те о ло зи за пли ва ју у 
сва ки да шњи жи вот, и они уви ђа ју, да њи хо ва 
сред ства, што и они на из во ру те о ло ги је мо
гли да на ђу, да су та сред ства и су ви ше сла а, 
да се одр же у ор и овој дру штве ној.

Ми мо же мо са мо тро је да ура ди мо: или да 
ка же мо, да те о ло зи не ма ју у у дућ но сти сми
сла и да ис ка же мо да их не тре а мо, или да им 
не до зво ли мо, да до ђу на из вор на у ке, да их 
оте ра мо у пу сти њу из ван на у ке, или да их пу
сти мо да за јед но са оста лим уче исту на у ку.

Ја др жим, да са да шњи, а осо и то у ду ћи, 
жи вот наш у овој др жа ви, тра жи ће од све ште
ни ка да они у ду на се лу са учи те љи ма за јед
но про по вед ни ци и ра сад ни ци не са мо кул ту
ре, не го и да опле ме не ка рак тер на шег се ља ка.

Ако то хо ће мо, он да је не мо гу ће ис кљу
чи ти њих да и они као и дру ги ста ле жи оку
се од на у ке. Опа сност и и ло оте ра ти њих, 
али осим те о ло шког фа кул те та имао их на ову 
тач ку још не што о дру гом да при ме тим. Не ви
дим у тој тач ци да и и они дру ги, ко ји ни
су свр ши ли гим на зи ју мо гли ика да сту пи ти на 
уни вер зи тет и на ла зим код ове тач ке да је по
тре но ис так ну ти по тре у фа кул те та и за оне 
љу де, ко ји ни су свр ши ли гим на зи ју а и ли и 
у ста њу да пу тем кур се ва сту пе на уни вер си
тет, као што ви ди мо да то и ва у Аме ри ци. Ка

ног ре ра Ада мо вог ство рио же ну! До ро је. 
Да је он ег зе ге тич ки про у чио, он и знао ко
ја је ту сми сао. Сми сао је та, да је же на јед на
ка чо ве ку. Сад је то ла ко ка за ти, али пре 5000 
го ди на ка за ти, да је же на исто та ко ство ре на 
као и чо век, то је ве ли ка ствар. Кад је Адам то 
ви део, ка зао је, ка ко грч ки пре вод св. Пи сма 
ве ли: Остун ек тон остун му: Кост од ко сти
ју мо јих. То и од при ли ке има ло да зна чи ми
сао што сам го ре спо ме нуо. Го спо дин Јо ва но
вић је из нео два пред ло га. Пр ви пред лог ка же 
да о го слов. фа кул тет не у де на пр вом ме сту. 
Го спо до, не ка о го слов ски фа кул тет на пр во
ме ме сту у де она ко, као што је ов де пред ло
же но, да га има мо или уоп ште да га не ма (гра
ја). Што је г. Јо ва но вић ка зао, да тре а за све 
ве ре, то ни је та ко ла сно са да од мах ство ри ти 
(гра ја), то и се мо гло ство ри ти за 10–15 го ди
на. Не мо же се ство ри ти о го слов ски фа кул тет 
као што се твр ди, као што се кро ји ха љи на, ту 
тре а на уч них сред ста ва и ту тре а спрем них 
љу ди (гра ја). Гла со ват ћу за пред лог.

Што се пак ти че при го во ра, да и за ве де
њем Уни вер зи те та мо гао да се за ве де кле ри
ка ли зам итд., ја ми слим, да то ни је. Тко зна 
по вјест ово га по кре та, ко ји се зо ве кле ри ка ли
зам, ви де ће, да тај по крет ниг де ни је иза шао из 
Уни вер зи те та, не го у са свим дру гом из во ру, да 
се тај по крет из вр шио.

За то ћу ја гла са ти за овај пред лог.
Пред сед ник Д-р Драг. М. Па вло вић. — 

Има реч г. Про да но вић.
Д-р Жив ко Про да но вић. — Го спо до, ако 

се вра ти мо у про шлост и за ми сли мо ка ко је 
ста ја ла на у ка пре ма те о ло ги ји, — јел те, да ако 
се пре мно го сто ле ћа го ди на тко усу дио да ис
тра жу је исти ну, да је тај ио оич но на гло ма
чи спа љен? То је је дан хи сто риј ски факт. Што 
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ма ни су мо гли осе ти ти и опа зи ти, опа жа ју ин
стру мен ти ма, и ми смо ви де ли, да је раз ви ја ју
ћи сво ја сред ства са зна ња на у ка кро чи ла знат
но на пред. На у ка ем пи ри ја је ре зул тат јед ног 
по ште ног и са ве сног тра га ња, да се на ђе исти
на; тра га ња нај пре по мо ћу чу ла, а по сле по мо
ћу екс пе ри ме на та и ин стру ме на та и све га уоп
ће, што мо же до ћи у ком и на ци ју за со лид на 
ис тра жи ва ња.

Код те о ло ги је та нас тра га ња ста вља ју 
пред јед но те шко ис ку ше ње. То је то, го спо
до, што су код ње у из ве сном мо мен ту исти ни 
за тво ре на вра та; то је то, што се код ње ја вља 
не са мо чи ста ми сти ка, ко ја иде с тран сцен ден
тал ним че сто из над чу ла не го и на у ка, ко ја не 
мо же и не сме да по ву че крај ње кон зе квен це из 
сво јих са зна ња.

Те о ло ги ја не сми је уви јек да иде тра гом 
дру гих на у ка, јер она сто ји под јед ним друк
чи јим фак то ром, са ко јим мо ра мо да ра чу на мо 
у да на шњим тра ди ци ја ма цр кве. То су прин ци
пи от кро ве ња и дог ме. Ми смо ви де ли вр ло ве
ли ке на у че ња ке, ко ји су мо ра ли или да ка пи ту
ли ра ју пред осве шта ним схва та њем цр кве или 
да по ву ку пот пу но кон зе квен це и да ис ту пе из 
цр кве не за јед ни це. О дог ма ма се не сми је сум
ња ти, а на у ка не зна ни за ко ју тврд њу, ко је се 
не и смје ло из вр ћи кри ти ци. И от кро ве ње је, 
исто та ко, за нас ствар ве ли ке сум ње и не мо
же да се при ми да нас она ко, ка ко нам је до сад 
са оп шта ва но са ап со лут ном ез у вјет но шћу. 
Ми смо по ста ли и су ви ше мно го љу ди од сум
ње, и чи та ве да на шње ге не ра ци је има ју мно го 
од оно га еван ђел ског не вер ног То ме. Оне не
ће ни шта да при ме, до кле ствар прет ход но не 
про ве ре. Ето, та два мо мен та ја сно го во ре, да 
се пра ва цр кве на о го слов ска на у ка не и мо
гла на уч но тре ти ра ти та ко, да у де рав но прав

ко и ти љу ди мо гли сту пи ти на Уни вер зи тет, 
те да и они ону на у ку ко ју уни вер зи тет про
по ве да при ме у се е? Ја се сла жем с том тач
ком, али их пре при стао, кад и о го слов ски 
фа кул тет ио исти на у цен тру му ов де на из во
ру на у ке, али не ка ко оде љен и на звао се у ди 
ка квим дру гим име ном, али не за јед но са ових 
оста лих пет фа кул те та.

Пред сед ник Д-р Драг. М. Па вло вић. — 
Има реч г. из ве сти лац.

Из ве сти лац д-р Вла ди мир Ћо ро вић. — 
По што ва на го спо до, ова ди ску си ја, ко ја се по
ве ла по во дом о го слов ског фа кул те та, др жим 
да је и ла вр ло за ни мљи ва и по во дом ње се мо
же ре ћи не ко ли ко вр ло ле пих ства ри. Ја лич но 
на ла зим, да се у ово ме пи та њу мо же да ка же 
и мно го про тив и мно го за, и то го то во под јед
на ко са исто то ли ко раз ло га про тив, са ко ли ко 
раз ло га за. Пр ви раз лог, је дан од нај ва жни јих, 
раз лог чи сте на у ке го во рио и про тив мо дер
ног схва ћа ња на у ке, ко је је по те кло из по зи ти
ви стич ког де ло ва ња, а ини сци ра но је оним оп
штим Де кар то вим прин ци пом, да је сум ња ма
ти фи ло со фи је, а ова опет осно ва сва ке на у
ке, оно и тра жи ло, да се из ве сна пи та ња, ко ја 
су ов де да нас тре ти ра на, по сма тра ју са са свим 
дру гог ста но ви шта. По што ва ни мој при ја тељ 
из клу а, др Ро ко Ву ко вић, по ку шао је ле пим 
на чи ном, да по мо ћу ста ре ско ла сти ке раз и је 
на уч ну скеп су пре ма ре ве ла ци ји и да пот це ни 
до не кле вред ност екс акт ног про у ча ва ња по мо
ћу екс пе ри ме на та и опа жа ња. Ме ђу тим, го спо
до, ов де су у пи та њу из ве сне ства ри, ко је се 
не мо гу та ко ла ко пре ћи и пре ма ко ји ма се и с 
овог ме ста мо ра за у зе ти од ре ђе но ста но ви ште. 
Исти на је, да ни екс пе ри мен ти ни на ше опа жа
ње ни су до кра ја по у зда ни, али кроз ду ги низ 
сто ле ћа, љу ди су на сто ја ли, да оно што чу ли
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шке на у ке по шао о љим пу тем, по тре но је да 
се у њу уне су но ве ме то де, ка кве се упо тре ља
ва ју на оста лим фа кул те ти ма и на дру гим под
руч ји ма на ше мо дер не на у ке.

Дру га је ствар ва жна исто та ко. Ако одво
ји мо те о ло шки фа кул тет пот пу но од оста лих 
пет фа кул те та, он ће та ко одво јен оста ти на уч
но уса мљен, по ву чен у се, и у ње му ће се ја вља
ти из ве сне ства ри и стру је, ко је ће га не пре пор
но во ди ти до јед но стра но сти и ис кљу чи во сти. 
Би ће по тре но, да слу ша о ци јед ног на уч ног фа
кул те та у ду стал но у до ди ру са уче ни ци ма и 
са рад ни ци ма дру гих фа кул те та, по зна ва ју ћи се 
с њи хо вим иде ја ма, сред стви ма и на чи ном ра да, 
да се у та квом не по сред ном ра ду про ве де прин
цип плод не и фур ка ци је, ко ји уви јек да је ли је
пе ре зул та те и у на у ци и у жи во ту. Не ма сум
ње, да и опа сност и ла ве ћа, кад и се из дво
јио фа кул тет те о ло ги је као Ду хов не Ака де ми
је. У то ме слу ча ју ни ти и свје тов ни про фе со ри, 
ни ти и ђач ка пу ли ка мо гли она ко уче ство ва ти 
у раз ви ја њу ди сци пли не и из о ру на став ни ка и 
од ре ђи ва њу на став ног пла на, као што и то мо
гло и ти, кад и има ли пра ва да и ра ју осо ље, 
ко је и до шло у ком и на ци ју.

Тре ћи и по след њи ар гу ме нат, ко ји и се мо
гао упо тре и ти, др жим, да је по при ро ди нај
лак ши, али мо же ипак да ва жи. Ако је страх и 
опа сност код оста лих пет фа кул те та, да их кле
ри ка ли зи ра је дан је ди ни те о ло шки фа кул тет на 
уни вер зи те ту, он да и то и ло вр ло ту жно за 
вред ност тих пет фа кул те та, и мо жда не и и
ло ште те, да им се то до го ди. Ја ми слим, го спо
до, да и с мно го ви ше пра ва има ли да се о је 
о го сло ви, да и те о ло шки фа кул тет мо гао и ти 
ма јо ри зи ран и да и код њих и ло ви ше раз ло га 
о ја зни утје ца ју од свих дру гих пет фа кул те та.

[…]

на са оста ли ма. Ми смо ви де ли, го спо до, да је 
и ло ко ле га, ко ји су ишли та ко да ле ко, да је 
је дан чак ре као, ка ко је чи та ва те о ло ги ја са
мо ми то ло ги ја. Ја др жим да је то ма ло од ви ше 
пштро ре че но, исти на у ду ху оних на у ка, у ко
ји ма се ора зо вао ље кар г. др Па ви ће вић, али 
не спо рим, да ни је, у ит но сти, да нас мно го да
ље од то га. У оста лом, сво јим одво је ним ми
шље њем у фа кул тет ском са ве ту г. др Бра ни
слав Пе тро ни је вић дао је до вољ но ја ке раз ло
ге, за што чи ста на у ка уста је про тив о го слов
ске на у ке као уни вер зи тет ске ди сци пли не, и ја 
се с то га не ми слим да ље а ви ти тим пи та њем, 
не го пре ла зим на дру гу стра ну раз ло га.

Пре све га, ми слим, да је по тре но, ако је 
те о ло ги ја до сад про у ча ва на ме то да ма не на уч
ног ти па, да се тај си стем уче ња и ис пи ти ва ња 
про ме ни, па да се по ку ша и у те о ло ги ју уне ти 
мо де ран ме тод на уч ног ис пи ти ва ња, ме тод са 
ко јим смо ми по че ли да ра ди мо у сви ма дру гим 
на у ка ма, та ко на при мер и у чи стој фи ло со фи
ји, ко ја је до не дав но и ла на у ка чи сте кон
тем пла ци је. Ми смо ви де ли, да су и у ту ди сци
пли ну уне се не и да се уно се и екс пе ри мен тал не 
ме то де ко је да ју од лич не ре зул та те у екс пе ри
мен тал ној пси хо ло ги ји, на при мер, па мо же и
ти да и и ло мо гу ће да се ство ри и ка ква екс
пе ри мен тал на те о ло ги ја. Ако и ово мо жда и
ло и су ви ше и ма ло ша љи во ка за но, ипак има и 
у те о ло ги ји из ве сних ди сци пли на, ко је се мо гу 
на уч но тре ти ра ти. Ја сам сам спе ци јал но ра
дио на јед ној на уч ној гра ни те ди сци пли не, а 
то је на исто ри ји цр кве. Чак је по тре но, др
жим, да се сва ка ко у ту ди сци пли ну уне се мо
дер ни је схва ћа ње пред ме та, про сто од пред ра
су де иду ћи са мо за исти ном, ко је ће он де мно
ге ства ри у њој по ка за ти у ја чој све тло сти и са 
ви ше тач но сти. Ра ди то га да и про грес те о ло
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Ела о рат за по кре та ње пи та ња  
о по ди за њу пра во слав не срп ске  

Бо го сло ви је у Срем ским  
Кар лов ци ма на сте пен са мо стал ног 

пра во слав ног срп ског  
о го слов ског фа кул те та*

Ви со кој кр. зем. вла ди у За гре у
Нај ви шим кра љев ским ре скрип том од 10. 

ав гу ста 1868. Од сјек III. §. 96. уза ко ње но је 
да „у срп ској Ми тро по ли ји (срем скокар ло вач
кој) по сто ји јед но о го слов ско учи ли ште, и то 
у Кар лов ци ма“.

Од ре ђе ње то и ла је ну жна по шље ди ца те
жње, да се ора зо ва ње кан ди да та за све ште но
цр кве ну слу жу у пра во слав ној срп ској Ми
тро по ли ји срем скокар ло вач кој свр сис ход ни
је уре ди и по диг не на ви ши ни во, не го што је 
то мо гло и ти до тле, док се спре ма ње тих кан
ди да та оа вља ло у по је ди ним ди је це зан ским 
кли ри кал ним шко ла ма, ка кве су до тле по сто ја
ле у Ср. Кар лов ци ма, Па кра цу, јед но ври је ме у 
Пла шком, те и у Вр шцу, ко је су све та да има ле 
и ти за тво ре не и са мо јед на у Ср. Кар лов ци ма 
за ци је лу Ми тро по ли ју уре ђе на.

* АЈ, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, Фонд 
69, Фа сци кла 42. — На зах тев ју го сло вен ског ми ни стра 
ве ра Ту го ми ра Ала у по ви ћа од 14. ма ја 1919, ад ми ни стра
тор Кар ло вач ке ми тро по ли је епи скоп Ге ор ги је Ле тић је 
20. ма ја/2. ју на 1919. упу тио „за тра же не спи се у пи та
њу по ди за ња пра восл. срп. Бо го сло ви је у Срем. Кар лов
ци ма на сте пен са мо стал но га о го слов ско га фа кул те та“ у 
ив шој АустроУгар ској Мо нар хи ји. Ове „спи се“ су чи
ни ли ела о рат и при ло зи ко је је 11/24. фе ру а ра 1914. 
упра ва Кар ло вач ке о го сло ви је по сла ла ми тро по ли ту кар
ло вач ком. Ела о рат је 1914. тре а ло да у де адре си ран 
на Кра љев ску хр ват скосла вон скодал ма тин ску зе маљ ску 
вла ду у За гре у. То ком 1919. ела о рат је по слу жио као 
по др шка за осни ва ње Ис точ нопра во слав ног о го слов ског 
фа кул те та у За гре у.

По сле све га ово га ми слим, го спо до, да из 
прак тич них раз ло га мо же мо при ми ти и у по је
ди но сти ма овај но ви члан 4. о ко ме је и ло то
ли ко ре чи, и мо лим да се гла са „за“.

Пред сед ник Д-р Драг. М. Па вло вић. — 
При сту пи ће мо од лу ци о овом чла ну. Има је дан 
пред лог г. Ра до ја Јо ва но ви ћа На род ном Пред
став ни штву. Реч има г. Ра до је Јо ва но вић.

Д-р Ра до је Јо ва но вић. — Пред ла жем 
осно ва ње јед не за се не ју го сла вен ске ве ли ке 
те о ло шке шко ле и мо лим де се то ри цу го спо де 
по сла ни ка да ме по мог ну.

Пред сед ник Д-р Драг. М. Па вло вић. — 
Има ли 10 по сла ни ка ко ји пот по ма жу го спо
ди на Ра до ју Јо ва но ви ћа? (Не ма). Пре ма то ме 
от па да тај пред лог. Го спо дин Ра до је Јо ва но
вић је пред ло жио још јед ну из ме ну, да се из
ме ни ред фа кул те та, и да се ста ви не ка ко је 
ов де пред ло же но не го по сво јем хи сто риј ском 
раз ви ћу. По што тај ред при ма и усва ја го спо
дин из ве сти лац, пи там На род но Пред став ни
штво да ли при ма члан 4. она ко ка ко је ов де 
пред ло жен. (При ма). Про гла шу јем да је члан 
4. при мљен.
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слов ско учи ли ште по диг ну то на сте пен пра
во слав ног о го слов ског фа кул те та у чер но
вич ком ФранцЈо си фо ву све у чи ли шту. Је
ди на раз ли ка је у том, што наш Нај ви ши кр. 
ре скрипт од 10. ав гу ста 1868. ме ђу на став
ним пред ме ти ма не спо ми ње ори ен тал не (је
вреј ски, арап ски) је зи ке, до чим §. 3. на ве де
не ми ни стар ске на ред е на во ди и тај пред мет 
за чер но вич ки пра во слав ни о го слов ски фа
кул тет. Али ни је ни у Бо го сло ви ји ср. кар ло
вач кој оста ло на оном што је Нај ви ши кр. ре
скрипт од 10. ав гу ста 1868. од ре дио. Ишло 
се, као што ће се ви дје ти, да ље.

До ив ши у Нај ви шем Кр. ре скрип ту од 10. 
ав гу ста 1868. за ко ни ти те мељ за но ву Бо го
сло ви ју, по зва ни фак то ри од ре ди ли су по сте
пе но уки да ње до та да ње Бо го сло ви је (кли ри
кал ног учи ли шта), ме ђу тим су се по ста ра ли, да 
се за про фе со ре у но вој Бо го сло ви ји, ко ја ће на 
осно ву тог но вог уре ђе ња по че ти ра ди ти, спре
ми до во љан рој кан ди да та. У чи та вој Ав стро
угар ској мо нар хи ји ни је та да и ло ви ше га пра
во слав но га, ма и не ио срп ски, о го слов ско га 
за во да. Ни је, да кле, и ло дру ге, не го се мо рао 
из вје стан рој мла дих, сту ди о зних све ште ни
ка по сла ти у Ру си ју, у та мо шње Ду хов не Ака
де ми је, те је са ис ти ма по чет ком 1875/6. отво
ре на пр ва го ди на Бо го сло ви је, а за тим ре дом 
сва ке да ље школ ске го ди не по сте пе но II., III., 
IV. Го ди на, по што је до тле кра јем 1871/2. шк. 
год. и по шљед њи курз (тре ћа го ди на) слу ша
ла ца ста ре о го слов ске шко ле, на у ке свр шио и 
шко ла та за тво ре на.

österreichischen Universitätsgesetze од Dr. L. Bec ka Dr. C. 
Kel le. Wi en 1906.“ — Пун на слов ове књи ге је Die öster
reichischen Universitätsgesetze — Sam mlung der für die 
österreichischen Universitäten gülti gen Ge set ze, Ve rord nun
gen, Erlässe, Stu dien und Prüfungsve rord nun gen, usw — 
Man na get ta Leo Rit ter Beck von / Kel le Carl von, Wi en, 
Manz Ver lag 1906.

Основ не тач ке уре ђе ња те но ве о го слов
ске шко ле у Ср. Кар лов ци ма, утвр ђе не су од
мах у увод но спо ме ну том Нај ви шем ре скр пи
ту, те је од ре ђе но, да у Бо го сло ви ју мо гу и ти 
при мље ни гим на зи сти, ко ји су по ло жи ли ис пит 
зре ло сти (одс. III. §. 105), да те чај Бо го сло
ви је тра је че ти ри го ди не (од сек III. §. 106.), 
да се у њој има пре да ва ти: увод у о го сло ви ју 
уоп ште, сла вен ски (цр кве носло вен ски) и грч
ки је зик, увод у св. Пи смо, ту ма че ње св. Пи
сма, цр кве на исто ри ја, дог ма ти ка, ли тур ги
ка, мо рал ка, оми ли ти ка, па стир ска, пе да го ги
ка са ме то ди ком, оми ли тич ке вје же пи сме не 
и усме не, цр кве но пра во, ру рал на еко но ми ја, 
ди е те ти ка (иги је на) и цр кве но по ја ње с пра
ви лом (одс. III. §. 97.), за пре да ва ње ко јих је 
уста но вље но пет мје ста ре дов них про фе со ра 
и 1 по моћ ник (одс. III. §. 99.), ко је, на осно
ву истог тог Нај ви шег кр. ре скрип та, по ста
вља срп ски Па три јарх са срп ским епи ско пи ма 
(одс. III. §. 104), а то ће ре ћи: све ти ар хи је
реј ски Си нод пра восл. срп. Ми тро по ли је сри
јем скокар ло вач ке. На по шљет ку по ри ну то је 
и за мно же ње за вод ске и ли о те ке (одс. III. §. 
98.), за спре ма ње кан ди да та за про фе сор ска 
мје ста (одс. III. §. 103), за из др жа ва ње си ро
ма шних пи то ма ца (одс. III. §. 99.). На по шљет
ку од ре ђе но је и нај по тре ни је за ис пи те (одс. 
III. §. 107).

Не ће и ти из ли шно од мах ов дје на по
ме ну ти, да је то уре ђе ње но ве Бо го сло ви је 
у Ср. Кар лов ци ма у све му ит ном од го ва ра
ло уре ђе њу пра во слав ног о го слов ског за во
да у Чер нов ци ма, ка кво је та мо за те кла и на
ред а ц. кр. ми ни стра за о го што вје и на ста
ву у Бе чу од 30. ав гу ста 1875. Бр. 13,240 
(RGB №122. MVB №35)**, ко јом је то о го

** У ела о ра ту је ру ком на ве де но: „При мјед а. На ред
е све ц. кр. ми ни стар ства у Бе чу на во де се по књи зи: Die 
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за до ро сзва ће не ин те ре се др жав не, ко ји ако 
кроз то и ни је су пре тр пје ли ни ка кве ште те, за
слу га је за то са мо оне тра ди ци о нал не и ду жне 
вјер но сти и ода но сти чла но ва ре че не ми тро по
ли је пре ја сном пре сто лу и до мо ви ни.

Јед на од кри ви ца ра ди ко је је по ло жај но
ве Бо го сло ви је срем скокар ло вач ке остао и та
да, па и по сли је, нео прав да но уни жен, сва ка
ко је и ла и у то ме, што је уно ше њем од ре да
а о њој у Нај ви ши кр. ре скрипт од 10. ав гу
ста 1868., да кле у уред у јед ну цр кве но на род
ним Са о ром до не се ну, ство ре но ста ње, у ко
ме се ни је зна ло ко је упра во го спо дар у Бо го
сло ви ји и ко се за њу има ста ра ти, да ли на и
ме цр кве нона род ни са ор или све ти ар хи је реј
ски Си нод.

Али и то пи та ње ре гу ли са но је од ред
ом са да већ, Нај ви шом на ред ом од 11. ју ла 
1912., уки ну то га устрој ства прав. срп. на род
ноцр кве ног са о ра од 14. ма ја 1875., у ко ме 
је из дје ло кру га са ор ског из у зе то шта ту тар
но уре ђе ње су ста ва Бо го сло ви је и за др жа но св. 
ар хи је реј ском Си но ду (§. 19. тач ка 3).

Бо го сло ви ја на ша до и ла је ти јем сво га 
при род ног ста ра те ља и го спо да ра. Али јој је и 
тај, још за до ар низ го ди на, ни је мо гао ора
ти ти оно ли ко па жње, ко ли ко је тре а ло, јер 
у не зго да ма ко је су на ста ле на те за њем из ме
ђу еле мен та ла ич ког и је рар хи је у кри лу прав. 
срп. Ми тро по ли је кар ло вач ке, ни је и ло мо гу
ће ни шта озиљ ни је пред у зи ма ти, а по не сре ћи 
ни сам ар хи је реј ски Си нод, осим све тих Ка но
на, ни је имао ја сно оцр та но га и ав то ри та тив но 
уре ђе но га дје ло кру га, па му се и ра ди то га мо
гло на сва ком ко ра ку сме та ти.

У тим и та ким при ли ка ма на ша Бо го сло
ви ја до ла зи ла је у опа сност, да се сро за још 
на ни же, јер јој је фа ли ло аш оно, што је ка

Да је већ при ор га ни зо ва њу но ве Бо го сло
ви је срем скокар ло вач ке и ло ви ше ин те ре са, 
па жње и о зи ра спрам по ло жа ја ње зи на, и ло 
и се већ он да мо ра ло уви дје ти, да је по ста ло 
нео п ход но, да се иста ра ди но вих осно ва на ко
је је по ло же на, мо ра од ма сна дје ти и атри у
ти ма, ко ји ће јој за јам чи ти ка рак тер ви ше шко
ле. Од слу ша ла ца је ис ка на спре ма за сту ди је 
фа кул тет ске, про пи сан је ду љи те чај за њи хо ве 
о го слов ске сту ди је (4, мје сто до та да ње 3 го ди
не), има ли су у глав ном слу ша ти и ис пи те по ла
га ти из сви ју пред ме та, ко ји су и ли про пи са ни 
и на ино вјер ним ви шим о го слов ским шко ла ма 
(фа кул те ти ма) у др жа ви, про фе со ри су мо гли 
има ти ви шу спре му. Па шта је он да од ит но га 
и ва жно га оску дје ва ло, а да та но ва о го слов
ска шко ла срем скокар ло вач ка, осим то га што 
ће спре ма ти кан ди да те за па стир ску слу жу, не 
до и је и пра во по дје љи ва ња ака дем ских сте пе
на? Али се о то ме та да ни је до спје ва ло ми сли
ти, а то је она уви јек осје ћа ла као је дан не до
ста так, ко ји је ску ча ва и ко ји јој пре чи да пот
пу но кри ла сво ја раз ви је.

Да се још у оно до а ни је, аш 1875. го
ди не, ка да су Ру му ни и Ру си ни до и ли пра во
слав ни о го слов ски фа кул тет у Чер нов ци ма, 
ни ко, па ни са ми Ср и, [није се] по ри нуо, да 
и они до и ју у др жа ви слич ну пра во слав ну о
го слов ску шко лу сво га је зи ка, или још тач ни је, 
да се њи хо ва но ва Бо го сло ви ја, ко ја је та ко ђе 
те го ди не по че ла ра ди ти и у све му и ла иден
тич на са чер но вич ком, не сна ди је и пра вом 
ака дем ског гра ду и ра ња, то ме има ви ше узро
ка, о ко ји ма ни је ну жде ов дје рас пра вља ти, са
мо се мо ра на гла си ти, да то ни је и ло до ро не 
са мо за углед на ше но ве Бо го сло ви је, не го ни 
за углед на ше срп ске Ми тро по ли је кар ло вач
ке и ње зи на све штен ства, а ни је и ло до ро ни 
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Нај ви шим кр. ре скрип том од 10. ав гу ста 1868., 
те же ћи сва ки пут за тим, да Бо го сло ви ју сво
ју што ви ше из јед на чи са нај ви шим пра во слав
ним о го слов ским за во ди ма у др жа ви (фа кул
тет о го слов ски у Чер нов ци ма) и ва ни (ру ске 
Ду хов не Ака де ми је), те про ши ру ју ћи усли јед 
то га на став ни план Бо го сло ви је уво ђе њем у 
исти ста роје вреј ског је зи ка, и лиј ске по вје
сни це, и лиј ске ар хе о ло ги је, а ујед но оси гу
ра ва ју ћи мо гућ ност на мје шта ња што вред ни
јих и спрем ни јих на став ни ка.

У та ком ста њу за те кла се Бо го сло ви
ја срем скокар ло вач ка и 2. ју на 1901., ка да 
је у Кар лов це до шао та да њи пред стој ник о
го штов ног и на став ног од је ла ви со ке кр. хрв. 
слав. далм. зем. вла де ла го по кој ни Ар мин Па
вић, са та да њим под жу па ном срем ске жу па ни
је г. Др. Ун кел хај зе ром, те из ра зио же љу, да 
по ред оста лих уре да и за во да мо же по сје ти ти 
и Бо го сло ви ју, ко јој се же љи нај ра до сни је ода
звао рек тор Бо го сло ви је и на став нич ки зор, 
за мо лив ши ви со ко га го ста да из во ли и Бо го
сло ви ју по сје ти ти, што је он и учи нио.

Срет нув ши ви со ко га го ста и по здра вив ши 
га при до ла ску у за вод, дао му је рек тор Бо го
сло ви је оа вје шта ја о ста њу и при ли ка ма за
во да, о че му се ви со ки гост по дро но рас пи ти
вао. И ка да је ви со ки по сјет ник до ио до вољ не 
ин фор ма ци је и увје рио се, да Бо го сло ви ја ова 
сто ји ви ше ди је це зан ских и и скуп ских кле ри
кал них шко ла и са свим је ли зу о го слов ским 
фа кул те ти ма, он да је рек тор на по ме нуо, да и 
иста тре а ла да до и је по ло жај са мо стал но га 
о го слов ског фа кул те та и пра во по дје љи ва ња 
ака дем ских сте пе на.

Ти ме је рек тор Бо го сло ви је дао пр ви пут 
пред над ле жном зва нич ном лич но шћу из ра за 
же љи, о ко јој се до тле та ко ре кућ са мо ша пу

дро, да је и у нај го рим цр кве ним при ли ка ма 
одр жа ва на из вје сној ви си ни, што се сва ка
ко лак ше по сти за ва, ка да је у кли ру ни жем и 
ви шем ви ше чла но ва, ко ји су аш по ра ди по
стиг ну то га ака дем ског сте пе на у не ком за во
ду, ду жни по ло жај ње гов и углед јав ни чу ва
ти и ра ни ти.

Али са да ви ше не ма и не мо же и ти сум ње, 
ко је го спо дар у Бо го сло ви ји на шој, те не мо
же ви ше ни пра восл. срп ски цр кве нона род ни 
са ор, ни ти ње гов ко ји ор ган, сме та ти у ра ду 
св. ар хи је реј ског Си но да пра во слав не срп ске 
Ми тро по ли је карлова[ч]ке, по твр ђе ном Нај ви
шом од лу ком Њег. Цар. и Краљ. Апост. Ве ли
чан ства од 8. но вем ра 1911., при па да св. ар
хи је реј ском Си но ду пра во да „уре ђу је за во де 
и уста но ве за струч но спре ма ње и вас пи та ње 
кан ди да та за цр кве не слу же“ (Чл. X. сло во )).

Но иако су до тле и ста вља не св. ар хи је реј
ском Си но ду ра зно вр сне смет ње у сва ком па и у 
по слу ње го ву око Бо го сло ви је, он је ипак, свје
стан сво јих пра ва и ду жно сти у цр кви, упо тре
ио сва ку при ли ку за тиш ја, да са мо уна при је
ди ста ње Бо го сло ви је, па је и на сто јао, да јој 
да де и пот пу но свр сис ход но уре ђе ње, по ко ме 
мо же он да стал но ра ди ти и утвр ђи ва ти се.

Плод то га на сто ја ња св. ар хи је реј ског Си
но да ио је „Шта тут о устрој ству пра во слав
ног срп ског о го слов ског учи ли шта у Кар лов
ци ма“, ко ји је до не сен у сјед ни св. ар хи је реј
ског Си но да, др жа ној 22. сеп тем ра 1895., а 
на р зо за тим до ио је св. ар хи је реј ски Си нод 
по во да, да у сјед ни ци сво јој 25. но вем ра 1897. 
тај Шта тут до пу ни и у но вом о ли ку про пи ше 
и у жи вот при ве де.

У то ме сво ме по слу св. ар хи је реј ски Си нод 
остао је на оним увод но спо ме ну тим за Бо го
сло ви ју по вољ ним те ме љи ма, ко ји су уда ре ни 
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ти ко је ка квих не при ли ка, ко је су у спре ма њу 
и вас пи та њу са мо мо гле сме та ти и св. ар хи је
реј ски Си нод је 1. дец. 1903. про пи сао Шта
тут о уре ђе њу пр. срп. о го слов ског Се ми на ра 
(ин тер на та), у ко ји су се по чет ком 1904/5. шк. 
год. слу ша о ци Бо го сло ви је усе ли ли, чи ме се у 
ве ли кој мје ри оси гу ра ло, да Бо го сло ви ја још 
о ље успје хе по стиг не. А да се она и уре ђе њем 
сво јим пот пу но из јед на чи са оним што се у не
ким ар ви шим о го слов ским за во ди ма (фа кул
те ти ма, ака де ми ја ма) та ко ђе тра жи, на шао се 
св. ар хи је реј ски Си нод по у ђе ним, да у сјед ни
ци сво јој 23. ма ја 1906. „Шта тут о устрој ству 
пра во слав ног срп ског о го слов ског учи ли шта 
у Кар лов ци ма“ од 25. но вем ра 1897. пре и на
чи у „Шта тут о уре ђе њу пра во слав не срп ске 
Бо го сло ви је у Кар лов ци ма“, ко јим је круг на
став них пред ме та опет про ши рен и уста но вље
на ка те дра за фи ло зо фи ју (ло ги ку, пси хо ло ги
ју, ме та фи зи ку, исто ри ју фи ло зо фи је), а по ред 
оп ће цр кве не исто ри је за ве де на и па три сти ка, а 
осим то га учи ње не и цје лис ход не из мје не у до
та да њем по ступ ку при по ста вља њу на став ни ка.

Дов де је ви со ка кр. хрв. слав. далм. вла
да мо гла се увје ри ти, да се са стра не по зва
них, иако до ста спо ро, зог ра зних пре пре ка, 
али за то ипак кон зе квент но ра ди ло на том, да 
прав. срп. Бо го сло ви ја, по ври јед но сти сво јој 
за у зме јед ном онај по ло жај, ко ји има ју слич
ни за во ди, те да је код озиљ них чла но ва Ми
тро по ли је кар ло вач ке жи ва же ља да је ви де, да 
и она по дје љу је нај ви ше на уч не сте пе не, као и 
дру ги по пут ње за во ди што чи не, а тој же љи да 
су се сим па тич но ода зи ва ла и ком пе тент на ли
ца из кри ла са ме кр. зем. вла де.

Не мо же се ни прет по ста ви ти, да кр. хрв. 
слав. далм. зем. вла да не и и ла увје ре ња, да 
је не са мо пра вед но, не го и оправ да но, па и не 

та ло, а оства ре ње ко је се сма тра ло не са мо мо
гу ћим и оправ да ним, не го и по тре ним.

Спо ме ну ти г. одјел ни пред стој ник сим па
тич но је при мио ту из ја ву, а ка да је на кон то
га у па три јар шиј ском дво ру при мио по клон
ство на став нич ког зо ра Бо го сло ви је, из во лио 
је на на по ме ну рек то ро ву на до ве за ти (као што 
је то за и ље же но у Из вје шта ју о прав. срп. о
го слов ском учи ли шту у Ср. Кар лов ци ма за шк. 
год. 1900/1. на стр. 51.), да и он са сво је стра
не же ли, да се кар ло вач ко о го слов ско учи ли
ште чим при је по диг не на сте пен ака де ми је, 
или са мо стал ног фа кул те та.

На ско ро за тим до ио је и св. ар хи је реј ски 
Си нод по во да, на ро чи то по на по ме на ма рек то
ра Бо го сло ви је у ма ло час спо ме ну том го ди
шњем Из вје шта ју, да се а ви тим пи та њем, па 
је у сјед ни ци сво јој 29. но вем ра 1903. при
знао по тре ом та да њег вре ме на и при ли ка, да 
се о го слов ско учи ли ште кар ло вач ко по диг не 
на сте пен ду хов не Ака де ми је, или са мо стал ног 
о го слов ског фа кул те та са пра вом гра ду и ра ња, 
те је од ре дио и из вје сне пред рад ње у ту свр ху.

Али при је но што се мо гло да ље што учи
ни ти, на и шле су опет не по вољ не при ли ке и у 
са мој цр кви, а и ина че, и та ствар је ле гла.

Но св. ар хи је реј ски Си нод ни је ни у нај те
жим при ли ка ма на пу стио ста ра ње за Бо го сло
ви ју, не го је чи нио све што год је тре а ло, са мо 
да се и на уч ни и вас пит ни углед ње зин не са мо 
очу ва, не го и што ви ше по диг не.

До тле је већ пла же но по кој ни Па три јарх 
срп ски Ге ор ги је Бран ко вић о свом тро шку 
поди[г]ао згра ду за о го слов ски Се ми нар (ин
тер нат), ко ји је имао слу ша о це Бо го сло ви је ри
је ши ти сви ју ри га и ма те ри јал них не во ља, као 
и сва ко ја ких ис ку ше ња, ка ко и се мо гли што 
ви ше ода ва ти по слу свом око на у ке и ри је ши
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под ми ре за хтје ве око спре ма ња кан ди да та за 
све штен ство. То су пра во слав на срп ска Бо го
сло ви ја у Ср. Кар лов ци ма, пра во слав ни о го
слов ски за вод у За дру и пра во слав ни о го слов
ски за вод у Ре ље ву. Од тих је нај ста ри ја Бо го
сло ви ја у Кар лов ци ма, ко ја је осно ва на 1794. 
Она је ујед но уре ђе њем сво јим нај да ље од ма
кла и при шла нај ви шим о го слов ским за во ди
ма у мо нар хи ји, ка ко оном је ди ном пра во слав
ном у Чер нов ци ма, та ко и они ма дру гих вје
ро и спо ви је сти. Она је уз ка те дру срп ског Па
три јар ха, у сре ди шту нај мно го рој ни је пра во
слав носрп ске цр кве не ор га ни за ци је у Мо нар
хи ји, нај при сту пач ни ја и оним дје ло ви ма пра
во слав но га срп ства у мо нар хи ји, ко ји су ван 
ми тро по ли је кар ло вач ке, на гра ни ци је ве ли
ког ди је ла пра во слав ног срп ства ван мо нар хи
је, нај ли жа је ра зним на уч ним цен три ма. Па 
ако је до шло ври је ме да ми лост Њег. Цар. и 
Кр. Апо стол ског Ве ли чан ства оа сја и вјер не 
сво је пра во слав не Ср е по дје ље њем мо гућ но
сти и дје ци њи хо ве цр кве, да се у кри лу ње зи ну 
па ште и о ре за нај ви шу част ака дем ску, он да 
се то не мо же пра вил ни је и цје лис ход ни је учи
ни ти, не го да се Бо го сло ви ји у Ср. Кар лов ци
ма по ди је ли пра во ака дем ског гра ду и ра ња. А 
да то ме не мо же и ти ни ка квих озиљ них за
при је ка ни с о зи ром на оне за хтје ве, ко ји се у 
др жа ви ста вља ју у по гле ду ка ко пред спре ме за 
стро ге ис пи те, та ко и њих са мих, а по то ме и за 
про мо ци ју (нпр. за пра во слав не у Чер нов ци
ма, за про те стан те у Бе чу, за ри мо ка тол. у За
гре у), из во ли ће ви со ка кр. зе маљ ска вла да из 
сли је де ће га уви дје ти.

1.) Пра во слав на срп ска Бо го сло ви ја у 
Ср. Кар лов ци ма уре ђе на је да нас као што је 
то већ и на гла ше но, Шта ту том ко ји је про
пи сао св. ар хи је реј ски Си нод 23. ма ја 1906., 

са мо у цр кве ном, не го и уоп ће јав ном ин те ре
су, да при пад ни ци пра во слав не срп ске цр кве у 
Ав стро у гар ској мо нар хи ји, по ста ну та ко ђе ди
о ни ци кра љев ске ми ло сти, по ко јој да нас већ 
не са мо ви со ки за во ди за про фа ну на у ку сва ке 
стру ке (уни вер зи те ти, тех ни ке, шу мар ске ака
де ми је итд.), не го и ви ше о го слов ске шко ле 
сви ју ваљ да већ кон фе си ја, и не са мо оне ко је 
су на сло ње не на уни вер зи те те, не го и оне ко
је не за ви сно од њих по сто је (на пр. р. — ка тол. 
о го слов ски фа кул тет у Салц ур гу и Оло му цу, 
про те стант ска о го слов ска шко ла као фа кул
тет у Бе чу итд.) по вла сти цу ака дем ског гра ду
и ра ња ужи ва ју.

Исти на је, има ју у мо нар хи ји ту утје ху и 
пра во слав ни, али не Ср и, не го Ру му њи и Ру
си ни (о го слов ски фа кул тет у Чер нов ци ма), па 
се за не во љу и при пад ни ци про стра не срп ске 
пра во слав не Ми тро по ли је кар ло вач ке ти јем 
ко ри сте. Али спо је но је то са ра зно ли ким не
зго да ма, па се и не ће ни ка да мо ћи ти јем ко ри
сти ти у оно ли кој мје ри, у ко ли кој и то и ло за 
ко ри сти на ше Ми тро по ли је и на ше о го слов
ске на у ке, те за углед на ше га кли ра по жељ но.

Са мо он да, ка да и при пад ни ци пра во слав
не срп ске цр кве у Ав стро у гар ској мо нар хи ји 
до и ју мо гућ ност, да се у кри лу сво је цр кве 
мо гу по пе ти до нај ви ше ака дем ске ча сти, са
мо та да ће се раз ви ти пле ме ни та ам и ци ја, да 
се у на уч ном оду ше вље њу под врг ну тру ду на
пор ном не са мо по је дин ци, ко ји су ка дри да се 
од ва же до Чер но ви ца, или још да ље пре ко гра
ни це у Ру си ју, не го чи та ви ре до ви да ро ви тих и 
ор них мла дих љу ди, ко ји ће и ти ка дри да као 
за точ ни ци на у ке по слу же на ди ку не са мо цр
кви сво јој, не го и др жа ви.

Има ју пра во слав ни Ср и у Авс[т]ро
угарској три о го слов ска за во да, ко ји тре а да 
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§. 1. кр. хрв. слав. далм. вла де од 18. ожуј ка 
1875. р. 1152. од но сно од 26. лип ња 1907. 
р. 12.544)*** и у за во ди ма знат но ни жим на
уч ним ни во ом, по што се у ти ма мо ра ра чу на
ти у све му и са окол но шћу, да пи том ци истих 
не ма ју гим на зиј ски ис пит зре ло сти, као што 
мо ра ју има ти у на шој Бо го сло ви ји у Ср. Кар
лов ци ма.

2.) По сли је пи та ња о вр хов ној вла сти над 
за во дом, ко ја као што смо ви дје ли не мо же и
ти а да не ужи ва пот пу но по вје ре ње нај ви ших 
фак то ра у др жа ви, и ће за ви со ку кр. зе маљ ску 
вла ду ва жно п[и]тање о на став ни ци ма.

О њи ма се го во ри у Шта ту ту од §. 29. па 
да ље.

За ре дов не и ван ред не про фе со ре, ко ји су 
стал ни (§. 29), као и за до цен те, иште се ака
дем ски сте пен, те да нас од де вет та ко вих на
став ни ка че тво ри ца су по сти гли сте пен док
то ра о го сло ви је у Чер нов ци ма, је дан по сли је 
кан ди дат ског сте пе на у ру ској Ду хов ној Ака
де ми ји про гла шен је у Бе чу за док то ра фи ло
зо фи је (се мит ски је зи ци), дво ји ца има ју сте пен 
кан ди да та Ду хов не Ака де ми је, а са мо дво ји
ца, од ко јих јед но га, и то рек то ра, ра ди по тре
е за во да св. ар хи је реј ски Си нод за др жа ва још 
у слу жи иако је 30 го ди на од слу жио, а дру
ги та ко ђе ре до ван про фе сор слу жи 23 го ди не. 
Оо ји ца ни је су у сво је ври је ме и ли у при ли ци 
да сте ку ака дем ски сте пен, али оо ји ца су сво
јим ра дом, не са мо на став нич ким, не го и књи
жев ним, пот пу но оправ да ли по вје ре ње ко је је 
у сво је до а у њих по ло же но. А чим св. ар хи
је реј ски Си нод у де мо гао да на шње га рек то ра 
от пу сти ти у ми ро ви ну, до ћи ће и на осмо на
став нич ко мје сто гра ду и ра но ли це, на р зо пак 

*** У ела о ра ту је ру ком на ве де но: „При мјед а. На ред
е ви со ке Кр. зем. вла де из во де се по књи зи: Ака де мич ки 
про пи си, ко ју је из дао Ака де мич ки Се нат. За гре 1910.“

од ко је га је је дан штам па ни при мје рак ов дје 
под I. при ло жен.

По то ме Шта ту ту, Бо го сло ви ја та под вла
ште на је св. ар хи је реј ском Си но ду и ста вље на 
је под вр хов ни над зор срп ско га Па три јар ха (§. 
2). Те ме љем то га св. ар хи је реј ски Си нод про
пи су је све што се Бо го сло ви је ти че, по ста вља 
рек то ра и оста ле на став ни ке, вр ши над њи ма 
ди сци пли нар ну власт (§. 9. и 13). То зна чи да 
је та Бо го сло ви ја и све у њој у вла сти ти је
ла јед но га ко је му је на че лу Па три јарх срп
ски, или ње гов за мје ник, а чла но ви пра во слав
ни срп ски епар хиј ски епи ско пи Митропо[лије] 
срем скокар ло вач ке, да кле ли ца не са мо нај ви
ше га ав то ри те та у цр кви, не го и ли ца ко ја су 
на вис[о]ки свој по ло жај до шла пот пу ним по
вје ре њем др жав не вла де и Нај ви шом ми ло шћу 
Пре ја сно га Вла да ра. У то ме је он да и пот пу на 
га ран ци ја за ис прав ност не са мо са гле ди шта 
цр кве но га, не го и др жав но га, укуп но га ра да 
то га ви со ко га ти је ла с по гле дом на Бо го сло ви
ју. Мо же се сло од но ре ћи, што св. ар хи је реј
ски Си нод пра восл. срп ске Ми тро по ли је кар
ло вач ке о ства ри ма Бо го сло ви је, а исто та ко и 
дру ги ма, ура ди, то је по вољ но не са мо за цр
кве не, не го и за др жав не ин те ре се.

И док ства ри та ко сто је, до тле др жав ној 
на шој вла сти вр хов ној не мо же и ти ни нај
ма ње за зор но, да спре ма ње и за нај ви шу част 
ака дем ску оста ви под над зо ром јед но га та
кво га ти је ла, ка да се ти че о го слов ско га ака
дем ско га сте пе на за при пад ни ке пра во слав не 
цр кве. То јој мо же и ти ти јем ма ње за зор но, 
што се по сти за њу та ко ве ча сти при пу шта ју и 
они ква ли фи ко ва ни ри ко ма тол. кан ди да ти су 
спре му сво ју о го слов ску про шли у ко јем и
скуп ском за ко ни то уре ђе ном учи ли шту, да кле 
под над зо ром са мо јед ног и ску па (3. али не ја 
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вла сто руч но пот пи са ни текст сва ког на став ни
ка Бо го сло ви је чу ва код св. ар хи је реј ског Си
но да, ра ди евен ту ал не упо тре е.

Уз та кво уре ђе ње на став нич ког пи та ња, 
оправ да на је прет по став ка, да ће и Нај ви ша 
власт др жав на мо ћи мир не ду ше и са ви је сти 
ми ло сти во пре да ти у ру ке та ква зо ра ака
дем ско гра ду и ра ње оспо со ље них за то кан
ди да та, уко ли ко то на са ми на став нич ки зор 
па да.

3.) Тре ће ва жно пи та ње, на ко је му се мо
ра ви со ка кр. хрв. слав. далм. зе маљ ска вла да 
за у ста ви ти, је сте уре ђе ње пи та ња слу ши лач
ког, јер слу ша о ци Бо го сло ви је по ста ја ли и 
кан ди да ти за стро ге ис пи те, од но сно за про
мо ци ју.

У §. 6. Шта ту та од ре ђе но је да кан ди да
ти за Бо го сло ви ју мо ра ју свр ши ти гим на зи ју 
и по ло жи ти ис пит зре ло сти. Ра зу ми је се јав
на гим на зи ја. По што и се мо гло до го ди ти, ра
ди пре у стро ја ва ња на ших кла сич них гим на зи
ја, да не у де по тре ног ро ја кан ди да та из са
мих гим на зи ја, мо рао је св. ар хи је реј ски Си нод 
при пу сти ти и оне са ис пи том зре ло сти из ре ал
них гим на зи ја, па и из ре ал ка (§. 6.). Ово зад
ње и ва већ у крај њој ну жди. Слу ша о ци су под 
па ском не са мо Са вје та Бо го сло ви је, не го и о
го слов ског се ми на ра и има ју се у жи во ту сво
јем и ра ду упра вља ти по про пи си ма, ко је је из
дао Па три јарх срп ски у име св. ар хи је реј ског 
Си но да и ко ји се ов дје под III. при ла жу.

По што гим на зиј ске и ре ал ногим на зиј
ске на у ке оспо со ља ва ју за упис у ри мо ка тол. 
за гре ач ки о го слов ски фа кул тет (За кон од 
6. ли сто па да 1894. §. 39 — Зор ник р. 93. 
од 1894.), шта ви ше, по што та ко ве пред на у ке 
ства ра ју мо гућ ност за ака дем ско гра ду и ра ње и 
они ма ко ји су на у ке сво је о го слов ске у и скуп

за тим и ће то и са оним дру гим мје стом, па ће 
и ти свих де вет на став ни ка гра ду и ра ни.

Слу же ње у ово до а дво ји це не гра ду и ра
них на став ни ка у Бо го сло ви ји, уз се дам гра
ду и ра них, не мо же и ти смет ња, да се Бо го
сло ви ји тој по ди је ли пра во гра ду и ра ња, јер 
ни у пра во слав ном о го слов. за во ду чер но
вич ком ни је 1875. и ло ни се дам гра ду и ра них 
на став ни ка, и ипак је тај за вод ио та да по
диг нут на сте пен о го слов ског фа кул те та, те 
се истом на кон то га по сте пе но на пу нио гра
ду и ра ним на став ни ци ма, а не ки су и до нај но
ви јег вре ме на оста ли ез ака дем ског сте пе на, 
ис пу ња ва ју ћи уоста лом мје сто сво је на нај о
длич ни ји на чин.

Но за Бо го сло ви ју срем скокар ло вач ку ни
је са мо ва жно што се за на став ни ке иште ака
дем ски сте пен. Још ве ћу га ран ци ју тра жио је 
св. ар хи је реј ски Си нод за на уч ну ква ли фи ка
ци ју тих на став ни ка. Та ко од до цен та тра жи 
успје шно про но пре да ва ње (§. 35 Шта ту та), 
а до цент не мо же по ста ти ван ред ним про фе со
ром ез по вољ но при мље не на уч не ди сер та ци је 
из сво је стру ке (§. 36), а овај пак по ста је ре
дов ним про фе со ром ка да је до ка зао, да је на
став нич ким и књи жев ним ра дом сво јим по сти
гао успје ха и при зна ња (§. 37.).

Је два да ће се још на ко јем мје сту са то ли
ко скру пу ло зно сти на сто ја ти, да се са мо што 
о љи на уч ни ус пје си у за во ду не ком оси гу ра ју.

При то ме на став ни ци на ше Бо го сло ви је 
ду жни су па зи ти и на јав ни и на при ват ни жи
вот свој (§. 33. и 39.), а при на сту па њу слу
же ду жни су по на кнад ној на ред и св. ар хи је
реј ског Си но да од 2. ма ја 1913. по ло жи ти за
кле тву на вјер ност Пре ја сном вла да ру, на чу
ва ње др жав них и зе маљ ских за ко на итд., као 
што се ви ди из при ло га II., од ко је се за кле тве 
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шој Бо го сло ви ји фак тич но са мо пр ва го ди на 
има 19 са ти, оста ле пак 20 са ти сед мич но, ме
сто про пи са но га ми ни му ма од 18 са ти, са мо
стал ни пак еван ге ли стич ки фа кул тет у Бе чу са 
сво је три на у ков не го ди не иште за пр ву го ди
ну пр вог се ме стра 18, дру гог 15, та ко исто и за 
дру гу го ди ну, а за тре ћу у пр вом се ме стру 20, 
у дру гом 17 сед мич них са ти (На ред а Ц. и Кр. 
ми ни стра о го што вја и јав не на ста ве 12. ју ла 
1905. р. 22.159)!

в.) На став ни пред ме ти у на шој Бо го сло
ви ји је су: 1) фи ло зо фи ја, 2) Увод у Бо го сло
вље, 3) Све то Пи смо Ста ро га За вје та (увод 
и ту ма че ње), 4) Све то Пи смо Но во га За вје
та (увод и ту ма че ње), 5) ста ри је вреј ски је
зик, 6) и лиј ска по вје сни ца са ар хе о ло ги јом, 
7) дог ма тич ко о го сло вље, 8) по ле мич ко о
го сло вље, 9) мо рал но о го сло вље, 10) пе да
го ги ја и ме то ди ка, 11) ка ти хе ти ка са прак
сом, 12) оми ли ти ка са исто ри јом про по вјед
ни штва и вје жа ња, 13) цр кве но пра во, 14) 
цр кве на по вје сни ца оп ћа са па три сти ком и 
срп ска цр кве на по вје сни ца, 15) па стир ска са 
упут ством у во ђе ње парохијско[г] зва ња, 16) 
по ја ње са пра ви лом (ти пи ком), 17) цр кве но
сло вен ски је зик, 18) ли тур ги ка са вјеџ а ма 
ли тур гиј ским, 19) грч ки је зик, 20) хи ги је
на и ди је те ти ка, 21) пче лар ство (§. 49). Од 
сви ју тих на ве де них пред ме та са мо по след ња 
три ни је су ис пит ни пред ме ти. Уз то се у о го
слов ском на шем Се ми на ру омо гу ћа ва да пи
том ци уче ма ђар ски и ру ски је зик, те те о ри
ју за дру гар ства.

г.) Ка ко су ти пред ме ти рас по ди је ље ни по 
по је ди ним го ди на ма ви ди се ов дје из при ло га IV.

Срав нив ши гор ње на во де са оним што је 
за кон (§. 49. за ко на од 6. ли стоп. 1894) за р.
ка то лич ки фа кул тет у За гре у про пи сао о на

ским за во ди ма свр ши ли (већ на ве де на 3. али не
ја на ред е од 18. ожуј ка 1875. р. 1152), то и 
он да и ло не појм љи во, за што се то не и мо гло 
омо гу ћи ти та квим мла ди ћи ма и из пра во слав
не срп ске цр кве. Ре ал ци, као они ко ји се већ у 
крај њој ну жди при ма ју са мо ра ди по пу ња ва ња 
мје ста у па ро хиј ској слу жи, мо гу оста ти и на
да ље ис кљу че ни од до зво ле при пу шта ња стро
гим ис пи ти ма из о го слов ских на у ка.

4.) Да пак на ша о го сло ви ја ни у по гле ду 
на ста ве не за о ста је за за во ди ма о го слов ским 
у др жа ви, ко ји има ју пра во ака дем ског гра ду
и ра ња, то се ја сно ви ди из од но сних од ре да а 
ње зи на Шта ту та.

а.) Те чај на ста ве тра је че ти ри го ди не (§. 
54). Та ко је и у пра во слав ном о го слов ском 
фа кул те ту у Чер нов ци ма, и у р.ка то лич ком 
о го слов ском фа кул те ту за гре ач ком итд. Ме
ђу тим у др жа ви по дје љу је се пра во гра ду и ра
ња и та ко вим о го слов ским за во ди ма, у ко ји ма 
те чај на ста ве тра је тек три го ди не или шест се
ме ста ра, као на пр. у еван ге ли стич кој Бо го сло
ви ји у Бе чу (На ред а цар ског и краљ. ми ни
стар ства кул та и на ста ве 16. септ. 1867. RGB 
№ 120.).

.) Ни у јед ној го ди ни не сми је и ти не
дјељ но ма ње од 18 ча со ва пре да ва ња, осим по
ја ња и пра ви ла цр кве но га (§. 56.), а та ко про
пи су је за кон и за р.ка то лич ки фа кул тет у За
гре у, до чим је у пра во слав ном о го слов ском 
фа кул те ту чер но вич ком (по већ на ве де ној на
ред и Ц. и Кр. ми ни стра о го ча сти и на ста
ве од 30. авг. 1875. An hang A. §. 2.) на ре ђе
но за пр ву го ди ну ци је ле го ди не 8–9 са ти не
дјељ но, за тим 2–3 са та у пр вом те ча ју и 3–4 
са та у дру гом те ча ју за глав не (ис пит не) пред
ме те, та ко од при ли ке и у да љим го ди на ма, уз 
по тре ан рој са ти за по моћ не пред ме те. У на
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за на у ку ис ко ри шћу је, те да је ду жност сва
ко га пи том ца да то ли ко ра ди, ка ко и кра
јем сва ке го ди не мо гао с успје хом при сту пи
ти ис пи ти ма, ко ји се по про пи са ном пра вил
ни ку одр жа ва ју (ов дје при лог V.), он да се мо
же и ти уми рен с по гле дом на пи та ње о на
уч ном оспо со ље њу, ко је на ша Бо го сло ви ја 
да је. А то ме до при но си и та окол ност, што 
на ша Бо го сло ви ја рас по ла же и и ли о те ком 
(§. 59. Шта ту та) на ра чун ко је се да нас из
да је око 1600 кру на го ди шње, те ко ја је да
нас већ и до ста знат на, па има и та ко ску по
цје них из да ња као што је Ми њо ва Па тро ло
ги ја (оа дви је се ри је), што не ма ју ни мно ге 
дру ге та ко ве и ли о те ке. При ра сту на ше о
го сло виј ске и ли о те ке, осим стал но га на ми
ца ња и умно жа ва ња сред ста ва за њу, до при
ни је ло је и то, што је она на сли је ди ла зна
ме ни ти дио Би ли о те ке по кој ног Па три јар
ха Гер ма на Ан ђе ли ћа, Дра Жив ка Гој ко ви ћа 
и што стал но до и ва по кло не с ра зних стра
на. У све му то ме има мо си гур но јам ство, да 
ће она из го ди не у го ди ну све о ље на пре до
ва ти. Уз то сто ји и про фе со ри ма и слу ша о ци
ма на по слу гу и зна ме ни та (осо и то са ста ри
јех из да ња) и ли о те ка па три јар шиј ска и уз 
њу и ли о те ка по кој ног ар хи ман дри та Ила
ри о на Ру вар ца. Бо го слов скокњи жев но дру
штво пи то мач ко има у о го слов ском се ми на
ру до ста већ о га ту струч ну и ли о те ку при
руч ну, ко ја се не пре ста но по пу њу је. Би ли
о те ке фру шко гор ских ма на сти ра, ко ји су сви 
на до ма ку Кар ло ва ца, па и ли о те ка Ма ти
це Срп ске у Но вом Са ду, крај Кар ло ва ца, све 
то про ши ру је мо гућ ност ои ла ти јег го ми ла
ња на уч них сред ста ва, ко ји ма се и кар ло вач
ка Бо го сло ви ја мо же у пу ној мје ри слу жи ти 
и ко ри сти ти.

став ним пред ме ти ма за слу ша о це исто га фа
кул те та, ви ди се, да на ша Бо го сло ви ја да је 
све што и спо ме ну ти р.ка то лич ки фа кул тет, 
по врх то га још мо ра ју слу ша о ци на ше Бо го
сло ви је не са мо слу ша ти, не го и ис пи те по ла
га ти из фи ло зо фи је (ло ги ку, пси хо ло ги ју, ме
та фи зи ку, исто ри ју фи ло зо фи је), по ле мич ког 
о го сло вља, пе да го ги је, срп ске цр кве не по
вје сни це, по ја ња с пра ви лом и цр кве носло
вен ског је зи ка; од ко јих пред ме та не ко ји се 
на пр. мо ра ју слу ша ти у пра во слав. Бо го слов
ском фа кул те ту чер но вич ком, али се из њих 
ис пи ти не по ла жу (An hang A. §. 2. на ве де
не ми нист. на ред е од 30. авг. 1875.), до чим 
за еван ге лич ки о го слов ски фа кул тет еч ки 
(пре ма ма ло час спо ме ну тој ми ни стар ској на
ред и 12. ју ла 1905.), ни је про пи сан ни је
дан пред мет, као ни на р.ка то лич ком за гре
ач ком, ко ји се не и у на шој о го сло ви ји већ 
пре да вао. А оа та фа кул те та ужи ва ју пра во 
гра ду и ра ња. Пре ма то ме ни шта не и мо гло 
смет[ат]и ни на шој Бо го сло ви ји да то пра
во до и је, иако на ши пи том ци не ма ју још мо
гућ но сти да слу ша ју у Кар лов ци ма ав стриј
ску по вје сни цу на фи ло зоф ском и грч корим
ско пра во на прав нич ком фа кул те ту, као што 
се у Чер нов ци ма иште (већ на ве де ни An hang 
A. 3. 3. ми ни стр. на ред е од 30. ју ла 1899. р. 
20,986), јер то се не тра жи ни од р.ка то ли
ка у За гре у, ни од еван ге ли ка у Бе чу, те они 
и ез то га по ста ју док то ри, а ма ло ће то ко ри
сти ти и у Чер нов ци ма, ка да се уз слу ша ње не 
по ла же ис пит.

д.) Ка да се узме у о зир да се у на шој Бо
го сло ви ји во ди ре дов ни, тач ни и сва ко днев
ни над зор над по сје ћи ва њем пре да ва ња, за
тим да се и код ку ће, у о го слов ском на и ме 
Се ми на ру, на сто ји да се ври је ме што о ље 
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Про пи се пак ка ко за стро ге ис пи те, та ко и 
за по сту пак при про мо ци ји имам част ов дје у 
при ло гу VI. пред ло жи ти.

Осла ња ју ћи се на за свје до че ну на кло ност 
ви со ке краљ. зе маљ ске вла де спрам пра восл. 
срп ског на ро да Ми тро по ли је на ше, те увје рен 
да ће ви со ка кр. зе маљ ска вла да нај при прав ни
је и нај свој ски је хтје ти се у за мо ље ној ва жној 
ства ри за у зе ти код сви ју ви со ких фак то ра, те и 
на нај ви шем мје сту, је сам

у име све тог ар хи је реј ског Си но да пра восл. 
срп. ми тро по ли је у Ср. Кар лов ци ма ……............

 сваг да ода ни

Ето, то је, ви со ка кр. зе маљ ска вла до, што 
пра во слав на срп ска ми тро по ли ја кар ло вач ка у 
сво јој Бо го сло ви ји има, на вла сти то у по гле ду 
оно га што мо же и мо ра до ћи у о зир при пи
та њу: мо же ли се она та ква ка ква је сна дје ти 
пра вом да сто је ћи под за шти том и вла шћу св. 
ар хи је реј ског Си но да до и је пра во ака дем ског 
гра ду и ра ња, што је не са мо вру ћа же ља св. ар
хи је реј ског Си но да и Бо го сло ви је, не го и ко
рист пра восл. срп ске цр кве и на ро да у њој, па 
и са ме др жа ве.

И по што се пре ма го ре по тан ко и вје ро
до стој ном из ло же ном ста њу ства ри, ка ко са ме 
за се, та ко и у срав ње њу са срет ним у др жа ви 
слич но устро је ним за во ди ма дру гих кон фе си ја, 
не мо же на ћи раз ло га, ко јим и се и ло у име 
на у ке, и ло пак у име по тре е цр кве не, или у 
име до ро схва ће них ин те ре са др жав них, мо
гло оправ да ти ус кра ћи ва ње ми ло сти, да и на
ша Бо го сло ви ја уђе у ко ло слич них се ста ра, те 
да и она по пут њих у пра во слав ној срп ској о
го слов ској на у ци и цр кви по ди же ре до ве ака
дем ским сте пе ном укра ше них љу ди, то сам сло
о дан ка ко у сво је, та ко и у име св. ар хи је реј
ског Си но да пра во слав не срп ске ми тро по ли је 
срем скокар ло вач ке и ци је ле те Ми тро по ли је, 
нај то пли је умо ли ти ви со ку кр. хрв. слав. далм. 
вла ду зе маљ ску, да ла го и зво ли, по по стиг
ну том спо ра зу му и са гла сно сти и са ви со ким 
фак то ри ма кр. угар ске др жав не вла де, пред ло
жи ти Нај ви шој ми ло сти Ње го ва Цар. и Краљ. 
Апост. Ве ли чан ства, да ла го и зво ли нај ми ло
сти ви је по ди је ли ти и прав. срп ској Бо го сло
ви ји у Кар лов ци ма зна чај са мо стал ног пра во
слав ног срп ског о го слов ског фа кул те та и пра
во, да уз про пи са не стро ге ис пи те и по ре ду за 
то уста но вље ном мо же про мо ви са ти на сте пен 
док то ра о го сло ви је.
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Бо го љуб Ши ја ко вић (*1955) је ди пло ми рао (1981), ма ги стри-
рао (1986) и докторирао (1989) фи ло со фи ју . Професор је 
фи ло со фских дисциплина на Православном бо го слов-
ском фа кул те ту Универзитета у Бе о гра ду, као и ан тич ке 
фи ло со фи је на Фи ло соф ском фа кул те ту у Ник ши ћу . Об ја-
вио је књи ге: Mythos, physis, psyche: Огле да ње у пред со кра
тов ској „он то ло ги ји“ и „пси хо ло ги ји“ (1991, 22002), Зо он 
по ли ти кон: При мје ри из лич не ле ги ти ма ци је (1994), Хер
ме со ва кри ла (1994), Ami cus Her mes: Auf sät ze zur Her me
ne u tik der gri ec hischen Phi lo sop hie (1996), Исто ри ја, Од го
вор ност, Све тост (1997), Кри ти ка бал ка ни стич ког дис
кур са: При лог фе но ме но ло ги ји „дру го сти“ Бал ка на (2000, 
22001, 42009), Bi bli o grap hia Pra e soc ra ti ca: A Bi bli o grap hi cal 
Gu i de to the Stu di es of Early Gre ek Phi lo sophy in its Re li gi o
us and Sci en ti fic Con texts with an Intro duc tory Bi bli o graphy 
on the Hi sto ri o graphy of Phi lo sophy (2001), Bet we en God and 
Man: Es says in Gre ek and Chri stian Tho ught (2002), Пред ли
цем Дру гог: Фу га у огле ди ма (2002), A Critique of Balkanistic 
Discourse: Contribution to the Phenomenology of Balkan ‘Oth
erness’ (2004), Огледање у контексту (2009), La critique du 
discours balkanistique: Contribution à la phénoménologie de 
l’«altérité» des Balkans (2010), Би бли о гра фи ја ча со пи са „Лу
ча“ (1984–2005) (2010) . По ред то га, об ја вио је око 250 сту-
ди ја, чла на ка, би бли о гра фи ја, ре цен зи ја и при ка за у до ма-
ћој и стра ној пе ри о ди ци и збор ни ци ма на срп ском, не мач-
ком, ен гле ском, фран цу ском, ру ском, ита ли јан ском, сло-
ве нач ком и бу гар ском . При ре дио је ве ћи број струч них те-
мат ских збор ни ка . Уред ник је не ко ли ко струч них пе ри о-
дич них пу бли ка ци ја: ча со пи са за фи ло со фи ју и со ци о ло-
ги ју Лу ча (Ник шић, од 1992 . до 2006 . глав ни и од го вор ни 
уред ник), ре ви је Ов дје (Под го ри ца, 1989-2003), Фи ло соф
ских сту ди ја (Бе о град, 1991–1992), Бо го сло вља (Бе о град, од 
2005), осни вач је и глав ни уред ник ме ђу на род ног ча со пи-
са Phi lot he os (In ter na ti o nal Jo ur nal for Phi lo sophy and The o-
logy, из ла зи од 2001), члан је (од 2004) ме ђу на род не ре дак-
ци је Ар хи ва за сред њо вје ков ну фи ло со фи ју и кул ту ру (Ar-
chiv für Mit te lal ter lic he Phi lo sop hie und Kul tur); ру ко во ди 
про јек том „Срп ска те о ло ги ја у два де се том ве ку“ и уре ђу-
је исто и ме ни збор ник (од 2007); аутор ски је уред ник фи-
ло соф ске би бли о те ке Alet he ia (Ник шић/Бе о град: Ја сен) . 
Об ја вио је не ко ли ке де се ти не пре во да струч них тек сто ва 
са не мач ког, ен гле ског, ру ског и грч ког . Од је се ни 2000 . до 
кра ја 2002 . био је ми ни стар ве ра у Вла ди СР Ју го сла ви је, а 
од ју ла 2008 . је ми ни стар ве ра у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је .

Алек сан дар Ра ко вић је ро ђен 21 . ју на 1972 . у Бе о гра ду . Ди пло-
ми рао је и ма ги стри рао исто ри ју на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду . Ма ги стар ску те зу Ју го сло вен ска јав ност и 
Ир ска ре во лу ци ја 1916–1923 . од бра нио је 2007 . на Ка те дри 
за исто ри ју Ју го сла ви је . Исте го ди не је од Ин сти ту та за но-
ви ју исто ри ју Ср би је до био зва ње ис тра жи вач-са рад ник . 
На Ка те дри за исто ри ју Ју го сла ви је Фи ло зоф ског фа кул те-
та у Бе о гра ду је док то рант са те зом Ро кен рол у Ју го сла ви ји 
1956–1968: Иза зов со ци ја ли стич ком дру штву .

Аутор је књи ге Ју го сло ве ни и Ир ска ре во лу ци ја 1916–1923 
(Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2009) .

Од 2001 . до 2003 . био је са вет ник у Са ве зном ми ни-
стар ству ве ра и Са ве зном се кре та ри ја ту за ве ре . Од фе-
бру а ра 2005 . до ја ну а ра 2008 . био је управ ник Ин фор ма-
ци о но-до ку мен та ци о ног цен тра Пра во слав ног бо го слов-
ског фа кул те та у Бе о гра ду . Oд фе бру а ра 2008 . до сеп тем-
бра 2008 . био је по моћ ник ди рек то ра Ар хи ва Ср би је . Од 
сеп тем бра 2008 . је са вет ник за ме ђу на род не од но се у Ми-
ни стар ству ве ра Ре пу бли ке Ср би је .


