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ПредговорсрПскомиздању

Не у мор на ак тив ност и пре да ност оца Ге ор ги ја Фло ров
ског да све до чи Пра во сла вље у еку мен ском по кре ту XX 
ве ка, у ве ли кој ме ри ути ца ли су на ори јен та ци ју ње го
вог бо го слов ског ра да. На и ме, већ од пр вих су сре та на 
еку мен ским ску по ви ма он се „на те ре ну“ су о чио са свом 
про бле ма ти ком и ду би ном тра ги ке хри шћан ских де о ба. 
Пре по знав ши у че му се са др жи кли ца раз до ра ме ђу хри
шћа ни ма, ка ко у дог мат ском та ко и исто риј скопре дањ
ском сми слу, свој бо го слов ски ан га жман у еку мен ском по
кре ту он је усред сре дио на екли си о ло шке те ме као акут но 
ег зи стен ци јал не у ак ту ел ном исто риј ском хо ду Цр кве. Као 
ре зул тат ње го вих уче шћа на мно го број ним кон фе рен ци ја
ма и сек ци ја ма Свет ског са ве та цр ка ва на стао је ве ћи број 
сту ди ја екли си о ло шке те ма ти ке: Тра гич ност хри шћан
ских по де ла, Пи та ње по нов ног ује ди ње ња хри шћа на, О 
гра ни ца ма Цр кве, О све до че њу Пра во слав не цр кве пред 
ино слав ни ма, а ко је су из ло же не у овом збор ни ку ра до ва. 
Нео п ход но је при ме ти ти да у овим ра до ви ма ње го ва екли
си о ло ги ја ни је по ла зи ла од еку мен ских екли си о ло шких 
но во та ри ја ти па „НадЦр кве“ или „Су перЦр кве“ (што је 
Фло ров ски енер гич но и до след но по би јао) већ од пре дањ
ског пра во слав ног екли си о ло шког ста но ви шта о Јед ној, 
Све тој, Са бор ној и Апо стол ској Цр кви. По ја ва „са вре ме
не“ еку мен ске екли си о ло ги је као но вог „он то ло шког“ фе
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но ме на у исто ри ји хри шћан ства ни је иза зи ва ла код оца 
Ге ор ги ја ни нај ма ње сум ње у по сто ја ност ње го вих екли
си о ло шких ста во ва. Еку мен ску екли си о ло шку са вре ме
ност он ни је до жи вља вао као по тре бу пре и спи ти ва ња или 
„пре вред но ва ња пра во слав не екли си о ло ги је об ли ко ва не 
то ком «не е ку мен ске» ере“, већ, на про тив, на гла ша ва ју ћи 
по тре бу еку мен ског ди ја ло га, он ју је ви део као при ли ку 
за све до че ње пра во слав ног бо го сло вља За па ду. Има ју ћи, 
да кле, раз у ме ва ње за са вре ме не „за пад не“ бо го слов ске 
трен до ве, отац Ге ор ги је ни је имао по тре бу за ре цеп ци јом 
за пад не бо го слов ске ми сли у пра во слав но бо го сло вље. На
про тив, код ње га је да ле ко при мет ни ја те жња да „за пад ња
ци ма“ на жив, ау тен ти чан и ин те гра лан на чин по све до чи 
жи вот Цр кве Хри сто ве (Пра во слав не) и бо га ство ње ног 
Пре да ња. Сто га и ње го во ви ђе ње ре ше ња хри шћан ских 
по де ље но сти ни ка да ни је би ло у фор ми пар ци јал ног од
го во ра. Свим „но во про ја вље ним“ еку мен ским про бле ма
ти ка ма он је при сту пао екли си о ло шки све о бу хват но, те 
је и ње гов од го вор на њих увек био цр кве но ин те гра лан.

Ов де пре до че ни тек сто ви (ре фе ра ти са еку мен ских 
кон фе рен ци ја или сту ди је на акут не еку мен ске те ме) 
ни да нас не гу бе на зна ча ју. Њи хо ва ак ту ел ност се за
сни ва не са мо на пре по зна ти во лу цид ној и ха ри зма тич
ној бо го слов ској ми сли оца Ге ор ги ја, већ и на ње го вом 
до след ном све то о тач ком др жа њу у све до че њу пра во
слав ног еку ме ни зма или, бо ље, ику ме ни зма, пред ино
слав ни ма. Пре ко лич но сти оца Ге ор ги ја, ње го вог жи
во та и су сре та са дру гим хри шћан ским кон фе си ја ма 
на За па ду мо же мо са гле да ти нео п ход ност све до че ња 
Пра во сла вља у еку мен ском по кре ту, као и од ме ре ност 
кри тич ког ста ва пре ма еку ме ни зму. Оста ју ћи увек при 
пра во слав ном еку мен ском ста но ви шту, али и отво рен 
за еку мен ске про бле ма ти ке и иза зо ве не пра во слав них 
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хри шћа на, отац Ге ор ги је нам оста вља мо гућ ност да са
мо ре флек тив но спо зна мо сво бо гат ство и ау тен тич ност 
Пра во сла вља у од но су на хри шћан ство За па да.

Из ра до ва оца Ге ор ги ја мо же се сте ћи увид не са мо 
у еку мен ска ста но ви шта дру гих хри шћан ских кон фе
си ја, већ, пре све га, спо зна ти жи во све до че ње јед ног 
са вре ме ног „пра во слав ног оца“ сход но уста но вље ним 
(„на мет ну тим“) еку мен ским ди ја ло шким стан дар ди ма. 
Ње го ва пра во слав на кри ти ка ино слав них еку ме ни ста је 
увек бо го слов ски тач но од ме ре на, до след но хри шћан
ски исти но љу би ва, не по сред на и не ли ци мер на, а ни
ка да ома ло ва жа ва ју ћа или дис ква ли фи ка тор ска. Она 
је бо го слов ски ар гу мен то ва на, са из ра же но отво ре ним 
ди ја ло шким ка рак те ром, где су ста во ви дру гих ис пре
пле те ни, пре ли ве ни и ра све тље ни Пра во сла вљем. Ти ме 
је отац Ге ор ги је по ста вио ви со ке стан дар де са вре ме ног 
све до че ња „пра во слав ног ику ме ни зма“.

„Ва се љен ски про то је реј“  ка ко је оца Ге ор ги ја Фло
ров ског на звао ње гов хар вард ски уче ник бла же но по чив
ши епи скоп Да ни ло (Кр стић)  не сум њи во је про ве рен 
ау то ри тет и све док пра во слав ног ику ме ни зма. Жи вот
ност, ау тен тич ност и ак ту ел ност сво је ва се љен ске (ику
мен ске) бо го слов ске ми сли отац Ге ор ги је је цр пео из 
ства ра лач ког, „нео па три стич ког“ сле до ва ња Оци ма Цр
кве. Ње гов при мер нео па три стич ког „вас по ста вља ња и 
до жи вља ва ња“ све то о тач ког уче ња по ста вља се као им
пе ра тив пред сва ког са вре ме ног бо го сло ва ко ји хо ће да 
све до чи исти ну Пра во сла вља пред ино слав ним у са вре
ме ном све ту. У том сми слу ова књи га оца Ге ор ги ја пред
ста вља је дан од нео п ход них при руч ни ка за упо зна ва ње 
са пра во слав ним еку ме ни змом, за ми си ју и све до че ње 
Цр кве у на шем вре ме ну, ко је ва пи је за ау тен тич ним све
то о тач ким бла го ве сни ци ма Хри сто вог Је ван ђе ља.
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Збор ник чла на ка „Отац Ге ор ги је Фло ров ски и еку ме
ни зам“ је сте пре вод три на е стог то ма (Ecu me nism I, A 
Doc tri nal Ap pro ach) Са бра них де ла оца Ге ор ги ја на ен гле
ском је зи ку. По је ди не сту ди је из овог то ма већ су ра ни је 
би ле об ја вљи ва не на срп ском је зи ку (нпр. „Очев дом“ у 
не што сло бод ни јем пре во ду и са „до пу на ма“ оца Ју сти на 
По по ви ћа об ја вљен је још 1926. го ди не у ча со пи су „Хри
шћан ски жи вот“). У овом збор ни ку те сту ди је су на но во 
пре ве де не или је из вр ше на њи хо ва ре дак ту ра, а пре ве
де не су и до са да не пре ве де не сту ди је и при ка зи. Ти ме 
је је дан од нај че шће ци ти ра них то мо ва из Са бра них де ла 
оца Ге ор ги ја ком пле ти ран и упри ли чен за срп ског чи та
о ца. На да мо се да ће ово из да ње би ти под стрек да се и 
оста ли то мо ви Са бра них де ла оца Ге ор ги ја си сте мат ски 
пре ве ду и об ја ве на срп ском је зи ку.

дрмиркосајловић



I

Тешкоћехришћанског
Поновногуједињења

1.1. Бо го слов ске на пе то сти ме ђу хри шћа ни ма

Жи ви мо у те шком вре ме ну, у из ви то пе ре ном све ту, 
„у све ту на пе то сти”. Ако при хва ти мо да на шњу кла си
фи ка ци ју исто риј ских епо ха на «ор ган ске» и «кри тич
не», при ну ђе ни смо да на ше до ба не дво сми сле но ока
рак те ри ше мо као кри тич но. Сва ка ко, на ла зи мо се усред 
не из бе жне и ко ре ни те кри зе ко ја ути че на све ни вое и 
сло је ве на шег по сто ја ња. Ако се по слу жи мо Тојн би је вим 
из ра зом, ре ћи ће мо да по сто ји «рас кол у те лу дру штва» 
и «рас кол у (ње го вој) ду ши». Осе ћа мо да смо не из бе жно 
уву че ни у про цес стал ног рас па да ња на ше тра ди ци о
нал не ци ви ли за ци је. Пер спек ти ва нам из гле да са свим 
мрач но и не из ве сно. Чо век je не пре ста но при мо ран на 
апо ка лип тич ке ста во ве и пред ви ђа ње не из бе жне про
па сти и од ри ца ња од сво је исто риј ске епо хе.

Од пам ти ве ка je би ло уо би ча је но да се чо век y не во љи 
или бе ди по зо ве на Бо га, окре не ре ли ги ји. Ре ли ги ја или ве
ра ни су би ле сма тра не тек бе гом или уте хом, не го и упо ри
штем сна ге и на дах ну ћа. „Стр пљи во че кај Го спо да, ју на чи 
се и сна жи се, ср це мо је, и че кај Го спо да” (Пса лам 26,14). 
И упра во су од ре ли ги је љу ди у про шло сти оче ки ва ли ко
на чан од го вор на све сво је на пе то сти, пи та ња и су ко бе. 
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На ро чи то сe на хри шћан ство гле да ло као на ис хо ди ште и 
чу ва ра ми ра и сло ге  а та ко je и би ло. «И на зе мљи мир» 
 био je во зглас ко ји нај ви ше за па њу је и мо гу ће je да je че
сто био кри во схва ћен. Јер он je, у ства ри, био пред го вор 
и увод жи во ту ту ге и бо ли, рас пе том жи во ту на па ће ног 
ра ба, «чо ве ка ту ге». Је ди ни пут ка истин ском ми ру jeсте 
пут кр ста. Чи ни нам се да је стра шан уда рац ка да, на сво је 
лич но раз о ча ра ње, от кри је мо да je свет ре ли ги је, и хри
шћан ства пре све га, та ко ђе уву чен у во де дез ин те гра ци је; 
вр ло je ма ло ми ра и сло ге у хри шћан ству. Ни јед на ре ли
ги ја ни је оп ште при хва ће на. И хри шћан ство je уну тар се бе 
по де ље но. Ка ко мо же хри шћан ство по мо ћи „ово ме све ту” 
да по вра ти сво је здра вље и мир ка да je и са мо уву че но у 
исте не до у ми це не ре да и су ко ба? У ова квом на шем по ре
ме ће ном све ту по је ди нац се осе ћа при си љен да иза бе ре и 
за у зме стра ну, од но сно да по др жа ва ста ње по де ље но сти.

Тре ба да го во рим о „бо го слов ским на пе то сти ма”. У да
на шње вре ме вр ло je рас про стра ње но и че сто су ге ри са но 
ми шље ње да je упра во бо го сло вље пр вен стве но од го вор но 
за на пе то сти и по де ле уну тар Цр кве и на ши рем под руч ју 
ре ли ги је. Ве ро ват но та пред ра су да пре вла ђу је у мно гим 
кру го ви ма и у на ше вре ме, та ко ђе. Че сто сe сма тра да су 
„на пе то сти” и по де ле упра во за по че ле у тре нут ку ка да je 
Цр ква или, бо ље ре че но, ка да су ње не ста ре ши не и учи те
љи од лу чи ли, тј. по ку ша ли да учвр сте и фор му ли шу ве ру. 
Ка да би са мо још јед ном љу ди мо гли да из бег ну у цар ство 
лич не ре ли ги о зно сти (сма тра ло се), сва не сла га ња би би
ла пре ва зи ђе на. Ре ли ги ја и уче ње (тач ни је, бо го сло вље) 
се у на ше до ба, обич но, ста вља ју јед но на спрам дру гог. 
Вер ни ци у цр кви по не кад сма тра ју да би би ли сје ди ње ни 
без об зи ра на сва исто риј ска оп те ре ће ња да их у то ме не 
оме та ју љу ди са про по ве да о ни це за во де ћи их дру га чи јим 
„уче њи ма”. Про се чан вер ник је склон да чу ве ну Ге те о ву 



отацгеоргијефлоровски је био по зна
ти ру ски пра во слав ни те о лог и исто ри чар 
хри шћан ске ми сли, во де ћа лич ност оспо
ра ва ног Еку ме ни стич ког по кре та у хри
шћан ству и ту мач ру ске фи ло ло ги је. Ро
ђен је 9. сеп тем бар 1893. го ди не у Оде си, 
у та да шњој им пе ра тор ској Ру си ји. Ње гов 
отац је био ди рек тор Бо го слов ске ака де
ми је и на сто ја тељ Хра ма Пре о бра же ња, 
док је ње го ва мај ка Кла у ди ја би ла ћер ка 
про фе со ра хе бреј ског и грч ког је зи ка. 

Фло ров ски је 1920. го ди не са ро ди
те љи ма и бра том Ан то ни јем оти шао из 
Ру си је и на ста нио се у Со фи ји. Оста вио 
је за со бом бра та Ва си ли ја ко ји је био хи
рург, и се стру Кла у ди ју Фло ров ску, про
фе сор ку исто ри је на Уни вер зи те ту у Оде

си. Го ди не 1922. Ге ор ги је Фло ров ски се оже нио Ксе ни јом Ива но вом 
Си мо но вом и пре се лио се у Па риз, где је за јед но са оста ли ма осно
вао Бо го слов ски Ин сти тут све тог Сер ги ја и ту пре да вао Па три сти ку 
(19261948). Го ди не 1932. го ди не би ва ру ко по ло жен у све ште ни ка и 
пот па да под ка нон ску по слу шност ца ри град ском Па три јар ху. 

Го ди не 1948. пре ла зи у САД и по ста је про фе сор Бо го сло ви је при 
Бо го слов ском Се ми на ру Све тог Вла ди ми ра од 1948. до 1955; и де кан 
од 1950. го ди не. Од 1954. до 1965. го ди не био је про фе сор исто ри је 
Ис точ не Цр кве на Бо го слов ском Фа кул те ту на Хар вар ду, и исто вре
ме но (19621965) про фе сорса рад ник на од се ку за Сла ви сти ку и на 
од се ку за Бо го сло ви ју фа кул те та Holy Cross од 1955 до 1959. го ди не. 

Го ди не 1964. Фло ров ски је иза бран за ди рек то ра Еку мен ског Ин
сти ту та бли зу Је ру са ли ма. Био је члан На ци о нал ног са ве та цр ка ва 
и Свет ског Са ве та цр ка ва, као и пот пред сед ник На ци о нал ног Са ве та 
цр ка ва од 1954. до 1957. го ди не. Ка да је оти шао са Хар вар да, Фло
ров ски је од 1965. до 1972. го ди не пре да вао на од се ку за Сла ви сти ку 
Уни вер зи те та Прин стон са ко јим је са рад њу по чео као гостса го вор
ник  још 1962. го ди не. По след ње пре да ва ње одр жао је у је се њем по
лу го ди шту 1978/79 на Бо го слов ском Се ми на ру на Прин сто ну. 

Овај свет ски по знат бо го слов, бри љан тан и не над ма шан пре га лац 
упо ко јио се 11. ав гу ста 1979. го ди не у Прин сто ну у САДу. 
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