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Предговор српском издању

Неуморна активност и преданост оца Георг ија Флоров
ског да сведочи Правос лав ље у екуменском пок рет у XX
век а, у вел икој мери утиц ал и су на оријентац иј у њег о
вог бог ос ловс ког рад а. Наи ме, већ од првих сус рета на
екуменским скуповима он се „на терен у“ суочио са свом
проблемат иком и дубином траг ике хришћанских деоба.
Препознавши у чему се сад рж и клица раздора међу хри
шћанима, како у догматском тако и историјско-предањ
ском смислу, свој богословски ангаж ман у екуменском по
крет у он је усредсредио на еклисиолошке теме као акутно
егзистенцијалне у акт уелном историјском ход у Цркве. Као
резултат његових учешћа на многобројним конференција
ма и секцијама Светског савета цркава настао је већи број
студ ија еклис иолошке тем ат ике: Траг ичност хришћан
ских подела, Питањ е поновног ујед ињ ењ а хришћана, О
границама Црк ве, О сведочењу Правос лавне црк ве пред
инос лавнима, а које су изложене у овом зборник у радова.
Неоп ходно је приметити да у овим радовима његова екли
сиолог ија није полазила од екуменских еклисиолошких
новотарија типа „Над-Црк ве“ или „Супер-Црк ве“ (што је
Флоровски енерг ично и дос ледно побијао) већ од предањ
ског правос лавног еклисиолошког становиш та о Једној,
Светој, Саборној и Апостолској Црк ви. Појава „савреме
не“ екуменске еклисиолог ије као новог „онтолошког“ фе
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номена у историји хришћанс тва није изазивала код оца
Георг ија ни најмање сумње у постојаност његових екли
сиолошких ставова. Екуменску еклисиолошку савреме
ност он није дож ивљавао као пот ребу преиспитивања или
„превредновања правос лавне еклисиолог ије обликоване
током «неек уменске» ере“, већ, нап ротив, наглашавајући
пот ребу екуменског дијалога, он ју је видео као прилик у
за сведочење правос лавног богос ловља Запад у. Имајући,
дак ле, разумевањ е за савремене „западне“ бог ос ловс ке
трендове, отац Георг ије није имао пот ребу за рецепцијом
западне богословске мисли у православно богословље. На
против, код њега је далеко приметнија тежња да „западња
цима“ на жив, аутентичан и интег ралан начин посведочи
живот Црк ве Хрис тове (Правос лавне) и богас тво њеног
Пред ањ а. Стога и њег ово виђењ е решењ а хриш ћанс ких
подељености никада није било у форми парцијалног од
говора. Свим „новоп ројављеним“ екуменским проблема
тикама он је приступао еклисиолошки свеобух ватно, те
је и његов одговор на њих увек био црк вено интег ралан.
Овд е пред очен и текс тови (реф ер ат и са екуменс ких
конф ер енц ија или студ ије на акутне екуменс ке теме)
ни дан ас не губ е на знач ај у. Њихов а акт уе лност се за
снив а не само на препознат иво луц идној и харизмат ич
ној бог ос ловс кој мис ли оца Георг ија, већ и на њег овом
дос ледном свет оо т ачк ом држ ању у свед очењу прав о
славног екумен изма или, бољ е, икумен изма, пред ино
славн им а. Прек о личнос ти оца Гео рг иј а, њег ов ог жи
вот а и сус рет а са друг им хриш ћанс ким конф ес иј ам а
на Зап ад у мож ем о саг лед ат и неоп х одност свед очењ а
Правос лав ља у екуменс ком пок рет у, као и одмереност
крит ичког став а прем а екумен изму. Остај ућ и увек при
прав ос лавном екуменс ком становиш ту, али и отвор ен
за екуменс ке проб лем ат ике и изазове неп равос лавн их
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хриш ћана, отац Георг ије нам остав ља мог ућност да са
мореф лект ивно спознамо сво бог атс тво и аут ент ичност
Правос лав ља у однос у на хриш ћанс тво Запад а.
Из рад ов а оца Гео рг ија може се стећ и увид не само
у екуменс ка становиш та друг их хриш ћанс ких конф е
сиј а, већ, пре свег а, споз нат и жив о свед оч ењ е једн ог
сав ременог „прав ос лавног оца“ сходно установ љен им
(„наметн ут им“) екуменс ким дијалош ким станд ард им а.
Њег ова правос лавна крит ик а инос лавн их екумен ис та је
увек бог ос ловс ки тачно одмер ен а, дос ледно хриш ћан
ски истинољубив а, непос редн а и нел иц им ерн а, а ни
кад а омалов аж ав ај ућ а или диск вал ифик ат орс ка. Она
је бог ос ловс ки арг умент ов ана, са изражено отворен им
дијалош ким каракт ером, где су ставови друг их исп ре
плет ен и, прел ивен и и рас ветљен и Правос лав љем. Тиме
је отац Георг ије пос тавио високе станд арде сав ременог
сведочењ а „правос лавног икумен изма“.
„Васељ енс ки прот ојер еј“ - како је оца Георг ија Фло
ровс ког назвао њег ов харвардс ки ученик блаженопочив
ши епис коп Дан ило (Крс тић) - нес умњ иво је пров ер ен
аут орит ет и сведок правос лавног икумен изма. Живот
ност, аут ент ичност и акт уе лност своје васељ енс ке (ику
менс ке) бог ос ловс ке мис ли отац Гео рг иј е је црпео из
стваралачког, „неопат рис тичког“ следов ањ а Оцим а Цр
кве. Њег ов пример неопат рис тичког „васпос тав љањ а и
дож ив љав ањ а“ свет оо тачког учењ а пос тав ља се као им
перат ив пред сваког сав ременог бог ос лов а који хоће да
сведоч и истин у Правос лав ља пред инос лавн им у сав ре
меном свет у. У том смис лу ова књиг а оца Георг ија пред
став ља јед ан од неоп ходн их прир учн ик а за упознав ањ е
са правос лавн им екумен измом, за мис иј у и сведочењ е
Црк ве у нашем времен у, које вапије за аут ент ичним све
тоо тачк им благ овес ниц им а Хрис товог Јев анђељ а.
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Зборн ик чланак а „Отац Георг ије Флоровс ки и екуме
низ ам“ јес те прев од трин ае с тог том а (Ecumen ism I, A
Doctrinal Approach) Сабраних дела оца Георг ија на енгле
ском језик у. Појед ине студ ије из овог том а већ су ран ије
биле објав љив ане на српс ком језик у (нпр. „Очев дом“ у
неш то слободнијем превод у и са „доп унама“ оца Јус тина
Поповић а објав љен је још 1926. год ине у часоп ис у „Хри
шћанс ки живот“). У овом зборн ик у те студ ије су наново
преведене или је изв ршена њихов а ред акт ура, а преве
дене су и до сад а неп реведене студ ије и прик ази. Тиме
је јед ан од најчешће цит ираних томова из Сабраних дела
оца Георг ија комп лет иран и уприл ичен за српс ког чита
оц а. Над амо се да ће ово изд ањ е бит и подс трек да се и
остал и томови Сабран их дела оца Георг ија сис тем атс ки
превед у и објаве на српс ком језик у.

др Мирко Сајловић

I
Тешкоће хришћанског 
поновног уједињења
1.1. Богословске напетости међу хришћанима
Живимо у теш ком времен у, у извит опер еном свет у,
„у свет у напет ос ти”. Ако прих ват имо дан аш њу клас и
фик ац иј у историјс ких епох а на «орг анс ке» и «крит ич
не», прин уђ ен и смо да наше доб а нед вос мис лено ока
ракт еришемо као крит ично. Свак ако, налазимо се усред
неи зб еж не и кор ен ит е криз е која утиче на све нив ое и
слојеве нашег пос тојањ а. Ако се пос луж имо Тојнбијевим
изразом, рећ и ћемо да пос тоји «раскол у тел у друш тва»
и «раскол у (њег овој) душ и». Осећ амо да смо неи збеж но
увучен и у проц ес сталног расп ад ањ а наше трад иц ио 
налне цивил из ац ије. Перс пект ив а нам изг лед а сас вим
мрачно и неи звес но. Човек je неп рес тано приморан на
апок ал ипт ичке став ов е и предвиђ ањ е неи зб еж не про
пас ти и одриц ањ а од своје историјс ке епохе.
Од памтивека je било уобичајено да се човек y невољи
или беди позове на Бога, окрене религији. Религија или ве
ра нис у биле смат ране тек бегом или утехом, него и упори
штем снаге и надахн ућа. „Стрпљиво чекај Господа, јуначи
се и снажи се, срце моје, и чекај Господа” (Псалам 26,14).
И управо су од религије људи у прошлости очекивали ко
начан одг овор на све своје напет ос ти, питањ а и сукобе.
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поглавље

Нарочито сe на хришћанство гледало као на исходиште и
чувара мира и слоге - а тако je и било. «И на зем љи мир»
- био je возглас који највише запањује и мог уће je да je че
сто био криво схваћен. Јер он je, у ствари, био предговор
и увод живот у туг е и боли, распетом живот у напаћеног
раба, «човека туге». Јед ини пут ка истинском миру jeсте
пут крста. Чини нам се да је страшан ударац када, на своје
лично разочарање, отк ријемо да je свет религ ије, и хри
шћанства пре свега, такође увучен у воде дезинтег рације;
врло je мало мира и слоге у хришћанству. Ни једна рели
гија није општеприхваћена. И хришћанство je унутар себе
подељено. Како може хришћанство помоћи „овоме свет у”
да поврати своје здравље и мир када je и само увучено у
исте недоумице нереда и сукоба? У оваквом нашем поре
мећеном свет у појединац се осећа присиљен да изабере и
заузме стран у, односно да под ржава стање подељености.
Треба да говорим о „богос ловским напетостима”. У да
нашње време врло je расп рострањ ено и често сугерисано
мишљење да je управо богословље првенствено одговорно
за напетости и поделе унутар Црк ве и на ширем подручју
религ ије. Вероватно та предрас уд а прев лађује у мног им
круговима и у наше време, такође. Чес то сe смат ра да су
„напетос ти” и поделе управо започеле у трен утк у кад а je
Црк ва или, боље речено, кад а су њене старешине и учите
љи одл учили, тј. пок ушали да учврсте и формулиш у веру.
Кад а би само још једном људ и могли да избегн у у царство
личне религ иознос ти (смат рало се), сва нес лагањ а би би
ла превазиђена. Религ ија и учењ е (тачније, бог ос лов ље)
се у наше доба, обично, став љај у једно нас прам друг ог.
Верниц и у црк ви понекад смат рај у да би били сјед ињ ени
без обзира на сва историјска оптерећењ а да их у томе не
ометају људ и са проповедаонице заводећи их другачијим
„учењима”. Просечан верник је склон да чувен у Гетеову

Отац Георгије Флоровски је био позна
ти рус ки правос лавн и тео лог и историчар
хриш ћанс ке мис ли, водећа личност оспо
рав аног Екумен ис тичк ог пок рет а у хри
шћанс тву и тум ач рус ке филолог ије. Ро
ђен је 9. септ ембар 1893. год ине у Одес и,
у тад аш њој императ орс кој Рус ији. Њег ов
отац је био дир ект ор Бог ос ловс ке акад е
мије и нас тојат ељ Храм а Прео б раж ењ а,
док је њег ов а мајк а Клау д ија бил а ћерк а
професора хебрејс ког и грчког језик а.
Флор овс ки је 1920. год ин е са род и
тељ им а и брат ом Ант он иј ем отиш ао из
Рус иј е и нас тан ио се у Софиј и. Остав ио
је за соб ом брат а Вас ил иј а кој и је био хи
рург, и сес тру Клау д иј у Флор овс ку, про
фесорк у историје на Унив ерзит ет у у Оде
си. Год ин е 1922. Гео рг иј е Флор овс ки се ожен ио Ксен иј ом Иван ов ом
Сим он ов ом и прес ел ио се у Пар из, где је зај едн о са остал им а осно
вао Бог ос ловс ки Инс тит ут свет ог Серг иј а и ту пред ав ао Пат рис тик у
(1926-1948). Год ин е 1932. год ин е бив а рук оп олож ен у свеш тен ик а и
потп ад а под кан онс ку пос луш ност цар иг радс ком Пат риј арх у.
Год ин е 1948. прел аз и у САД и пос тај е проф ес ор Бог ос лов иј е при
Бог ос ловс ком Сем ин ар у Свет ог Влад им ир а од 1948. до 1955; и дек ан
од 1950. год ин е. Од 1954. до 1965. год ин е био је проф ес ор истор иј е
Ист очн е Црк ве на Бог ос ловс ком Фак улт ет у на Харв ард у, и истов ре
мен о (1962-1965) проф ес ор-сар адн ик на одс ек у за Слав ис тик у и на
одс ек у за Бог ос лов иј у фак улт ет а Holy Cross од 1955 до 1959. год ин е.
Год ин е 1964. Флор овс ки је изаб ран за дир ект ор а Екум енс ког Ин
стит ут а близ у Јер ус ал им а. Био је члан Нац ио н алн ог сав ет а црк ав а
и Светс ког Сав ет а црк ав а, као и потп редс едн ик Нац ион алног Сав ет а
црк ав а од 1954. до 1957. год ин е. Кад а је отиш ао са Харв ард а, Фло
ровс ки је од 1965. до 1972. год ин е пред ав ао на одс ек у за Слав ис тик у
Унив ерз ит ет а Принс тон са кој им је сар адњу поч ео као гост-саг ов ор
ник још 1962. год ин е. Пос ледњ е пред ав ањ е одрж ао је у јес ењ ем по
луг од иш ту 1978/79 на Бог ос ловс ком Сем ин ар у на Принс тон у.
Овај светс ки поз нат бог ос лов, бриљ ант ан и нен адм аш ан прег ал ац
упок ој ио се 11. авг ус та 1979. год ин е у Принс тон у у САД-у.
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