ЕПИСКОП БАЧКИ
ИРИНЕЈ БУЛОВИЋ

Прилози за биографију
том I
Приредио
Н. Н.

Нови Сад 2021

САДРЖАЈ

Предговор ...................................................................................................................................................................... 4
Биографски подаци ..................................................................................................................................................... 11

I
I Синодске активности ................................................................................................................................................. 12
Уводно о синодским активностима .......................................................................................................................... 13
Узурпатор Великог црквеног суда ............................................................................................................................ 15
Може ли Синод да врши власт над епископом? ...................................................................................................... 17
Брука на демонстрацијама опозиције ....................................................................................................................... 18
Несаборно деловање током рата у Босни и Херцеговини....................................................................................... 19
Синод заговарао поделу Косова и Метохије још 2013............................................................................................ 20
Мањкава аутокефалија ............................................................................................................................................... 21
Фалсификат од 6. јуна, уочи Крита 2016. ................................................................................................................. 24
Оспоравање аутокефалије Грчкој Цркви .................................................................................................................. 25
Одговор Грчке цркве на оптужбе бачког владике и других сличних њему .......................................................... 28
Зашто Српска црква није била у Никеји 2019. године? .......................................................................................... 29
Напад на аутокефалну Грчку цркву .......................................................................................................................... 32
Неморални напад на Грчку цркву и њеног предстојатеља ..................................................................................... 34
Осиони портпарол ...................................................................................................................................................... 36
Двоструки аршини по питању примене синодских одлука .................................................................................... 37
Недопустиво и кажњиво „фратријашење― ............................................................................................................... 38
Ставове СПЦ формулише Москва .......................................................................................................................... 41
„Погодни услови― и ометање митрополита Амфилохија ....................................................................................... 43
Прворазредни скандал у јеку кризе у Црној Гори: у Божићној посланици СПЦ ни речи о Црној Гори ........... 45
Посета Ватикану 2016. године................................................................................................................................... 46
Посета патријарха Иринеја Русији 2013. .................................................................................................................. 48
Човек није слетео на Месец – нема ордена US Србину .......................................................................................... 50
Разлози прогона западноамеричког владике ............................................................................................................ 51
Фалсификовање саборског Саопштења 2019. .......................................................................................................... 53
Одговорност за рад Информативне службе СПЦ и сукоб интереса ...................................................................... 55

1

II
II Академски профил .................................................................................................................................................... 57
Уводно о академским активностима ......................................................................................................................... 58
„Научне квалификације― др Буловића? .................................................................................................................... 59
Конкурисање у виша звања ....................................................................................................................................... 61
Припрема наследника................................................................................................................................................. 62
Инквизицији нема места на универзитету................................................................................................................ 64
Engleski dţentlmen u Sinodu SPC ............................................................................................................................... 66
Примери академске нечеститости или фалсификатом до продужетка мандата: .................................................. 68
Kad zameri Irinej Bulović ili rugala se svraka vrani! ................................................................................................... 72
Episkop Irinej Bulović uz profesore, protiv studenata?! .............................................................................................. 74
Прогон потписника Става о изучавању еволуције .................................................................................................. 76
Неканонске радње одлазећег декана 2012. године .................................................................................................. 78
Урушавање Алма матере........................................................................................................................................... 79
Методи притисака на наставно и помоћно особље ПБФ ........................................................................................ 80
„Пачја школа‖ или равноправни члан универзитетске породице? ........................................................................ 82
Сплеткароши као главни сарадници ......................................................................................................................... 83

III
III Камен спотицања у Српској Цркви и у свету .................................................................................................... 85
Аутокефалија из 1219. је била непотпуна ................................................................................................................ 86
Подршка епископу Василију Качавенди .................................................................................................................. 88
Подршка епископу Филарету Мићевићу .................................................................................................................. 89
Тајни разговори у америчкој амбасади о будућем патријарху ............................................................................... 90
Зашто тема аутокефалије није доспела на Критски сабор? .................................................................................... 92
Превртљивост ставова у погледу Мајке цркве ........................................................................................................ 94
Фијаско у преговорима са „Македонском Православном Црквом― ...................................................................... 95
Зашто се три године чекало на Томос о аутономији Охридске Архиепископије? ............................................... 97
Буловић против Лаврентија око Македонске цркве ................................................................................................ 98
Московска патријаршија и перспективе регулисања канонског статуса Цркве на подручју БЈР Македоније . 99
Омаловажавање Светог и великог сабора на Криту .............................................................................................. 101
Владика сакрио Меморандум СПЦ о Косову ........................................................................................................ 103
За ким звижде еколози?............................................................................................................................................ 105
Еколошка криза у новосадском епископском Двору ............................................................................................ 106
Писмо Епископу Иринеју Бачком о Косову и Метохији ...................................................................................... 108
Srpska crkva da izabere izmeĎu Carigrada i Moskve ................................................................................................. 110
Vladika Atanasije: U crkvi nema vlasti, nego Sabora ................................................................................................ 112
Неиспуњена предвиђања злослутног портпарола ................................................................................................. 113
Партнерство са социјалистом Перчевићем ............................................................................................................ 114
2

Владика Иринеј: Зорани Михајловић треба помоћ духовника ............................................................................ 115
Ко су апологете бачког владике? ............................................................................................................................ 117
Генератори црквених деоба – Иринеј Буловић у неколико речи ......................................................................... 119
Cezaropapizam na kašičicu......................................................................................................................................... 121

IV
IV Епископске активности ........................................................................................................................................ 123
Уместо увода ............................................................................................................................................................. 124
Крсташки рат против кобасица и пихтија .............................................................................................................. 126
А ко су „дежурне жртве― Новосадске рације? ....................................................................................................... 128

V
V Текстови .................................................................................................................................................................... 130
Jош нешто поводом Белог анђела, Милешеве, Завода за заштиту споменикâ културе... .................................. 131
Писмо јеромонаха Иринеја Буловића Владици Лаврентију ................................................................................. 133
Министарство верâ или Канцеларија за сарадњу са Црквама и верама – непотребна дилема ......................... 135
Autentičan mostograditelj duhovnosti ........................................................................................................................ 136
Поступак Светог Синода у случају Епископа милешевског Филарета ............................................................... 139

3

Предговор
Ова књига представља фактографски приказ и није у вези са политиком или идеологијом. Све
што је написано на њеним страницама нема личну позадину, него се заснива на отвореном
разматрању и објективном тумачењу постојећих чињеница које су највећим делом доступне провери,
али су неке од њих многима непознате. Сабрани текстови служе само као прилог за биографију једног
црквеног посленика. Истовремено, ова књига је одраз бриге како за Цркву, тако и за српско друштво.
Као извори послужили су архивски документи Синода, сведочанства епископа, клирика, професора
универзитета, као и текстови са званичних вебсајтова Српске цркве, Епархије бачке и разни текстови
у српској периодици (штампаним и електронским медијима).
У савременом православљу, а тиме и у Српској цркви, вероватно да не постоји личност до те мере
мистификована као што је то личност епископа бачког др Иринеја Буловића. О његовој студентској,
монашкој, епископској, синодалној, академској и дипломатској делатности увек су кружиле приче
праћене полулегендама, али и многим непознаницама.
Зна се да је био талентовани студент класичне филологије, али за то се не може добити никакав
доказ у виду факултетске дипломе. Говори се да је угледни православни теолог светских размера,
али, осим веома доброг доктората из 1980. године, ни ту нема покрића у виду теолошких студија,
књига, монографија или цитираности у светској библиографији. Тврди се да познаје црквеноправну
праксу, али то негирају његови многобројни поступци огрешења о важеће канонске норме Цркве као
и поједине изјаве (о којима ће касније бити речи). Прича се о њему као о полиглоти, али осим тога
што течно говори (класични и нови) грчки и донекле немачки, остали језици му нису јача страна
(француски му је на средњем нивоу, енглески оскудан, а познавање италијанског се своди на
коришћење црквеног жаргона, што неупућене понекад завара, па помисле да parla veramente italiano;
остале језике не говори). Помињу се његове дипломатске способности, али осим трзавица, оштрих
писама, вођења хладног рата са главним саговорницима Српске цркве (Цариград, Румунија, Грчка,
Македонија итд.) не постоји неки доказ да је др Буловић издејствовао некакву дипломатску корист за
своју Цркву. Штавише, о њему се у данашњем православном свету говори углавном негативно.
Ако се баци поглед на његову епископску делатност, свакоме на ум падне слика бесконачно дугих
литургија и беседа, његов ригидан однос према свештенству и епитимије које прате његове поданике
као стална претња.
Шта рећи о његовој академској делатности на Православном богословском факултету? Ова књига
и ту пружа убедљиву, али жалосну докуменацију: само два објављена научна рада за четрдесет година
проведених у статусу наставника.
У светлу питања о квалификацијама и стручности, питамо се на који начин је човек који нема
научних, пастирских, академских, лингвистичких и др. кредита могао да створи такав имиџ да му се
људи ипак диве, а неки и да пред њим стрепе? Његовна духовна чада о њему приповедају
хагиографске анегдоте, од којих главна гласи да га је грчки старац Порфирије специјалним
благословом „овластио― да чува Цркву и Православни богословски факултет, те да га нипошто не
испушта из руку (погађате: такве митове је тешко проверити, а кад би и били тачни, поставља се
питање да ли му је грчки старац Порфирије саветовао да ради баш то што ради?!). Како је неко ко
нема реалних кредита постао особа од кредибилитета којој су у власт предате многе области црквеног
живота? Ко му је доделио трајно чланство у Синоду, главну реч у односима са политичким
чиниоцима, то да буде представник Цркве у међуправославним и мешовитим комисијама, да има
цензорски положај у просвети итд.
Ова књига нуди одговоре на ова и на друга слична питања. Треба рећи и следеће: да новосадски и
бачки владика није тако агресиван у шиканирању неистомишљеника током последње деценије
вероватно би у историји остао потпуно незапажен. Но, његови поступци на епархијском, помесном
црквеном, академском и ширем пољу деловања, те ауторитаран начин обављања функција, произвели
су потребу да свима заинтересованима и погођенима на једном месту буду предочене чињенице које
су до сада биле познате углавном само добро упућеним појединцима.
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Иринеј Буловић не живи у хармоничним односима са људима и са друштвеном стварношћу. Ако
погледамо његова оглашавања (саопштења, интервјуи, писма), приметићемо да он по правилу са
неким полемише (према Западу гаји патолошку мржњу, садашња опозиција му је мрска, а
неистомишљеници у Цркви и друштву могу да рачунају само на циничне нападе и смакнућа). Зна се
да је завађен са Манастиром Ћелије, а потом и са својом духовном сабраћом. Код почившег
патријарха Павла није имао приступ, али тек пошто је потоњи схватио колико му овај епископ наноси
штете. Са митрополитом Амфилохијем је на трајној ратној нози (водећи и тајни рат против њега
ширењем трачева), док са епископом Атанасијем никада није нашао заједнички језик јер није
подносио да буде у његовој сенци. Због тога др Буловић никада јавно није одговорио на јавне
прозивке умировљеног херцеговачког владике упућене на његов рачун.
Дакле, јасно је да Буловић не може да успостави здрав однос са личностима са којима је духовно
стасавао. Можда због тога прибегава друштву у коме су, на пример, од Сабора осуђени епископи,
попут Василија Качавенде (пензионисаног због неморала), Георгија Ђокића (разрешеног због
канонског хаоса у Канади), Филарета Мићевића (умировљеног због разноразних малверзација), или
пак они који су за длаку избегли грађанским законима, попут Пахомија Гачића (оптуженог за
педофилију, а ослобођеног оптужбе због застарелости случаја). Неко би помислио да су ове
проблематичне личности драге новосадском владици, али у то се не може бити сигуран. Пре ће бити
да се ради о пролазним циљевима прављења клана – јер, иако ражаловане, ове владике и те како могу
послужити тамо где затреба захваљујући својим старим везама и утицају.
У присталице Иринеја Буловића убрајају се свештеници сумњивих намера који деструктивно
делују преко социјалних мрежа, разних сајтова и форума, али и јавни делатници најпознатији по
основаним оптужбама за ратне злочине (којима се поносе?!), попут Драгослава Бокана. Овде треба
поменути и сада свемоћног Дејана Накића, патријарховог секретара и веома сумњивог директора
Производног завода Архиепископије београдско-карловачке, о чијим је спорним пословима и
положају до пре неколико година управо највише говорио сам Буловић, да би му скоро па преко ноћи
постао најближи партнер и клијент његовог Завода. Све ово указује на то на који начин је „омиљени
епископ― Мирјане Марковић (у питању је цитат) задржао овај положај и у скоро свим режимима који
су ступили на сцену након 2000. године.
Његова малобројна али стратешки добро распоређена духовна чада (епископи, монаси,
професори и разни суфлери), када се осете макар мало слободним, износе озбиљне оптужбе на рачун
његовог осветољубививог карактера. Тада признају и да свако супротстављање бачком архијереју
готово неизоставно води нестанку са сцене. Међутим, карактер и манири бачког владике неминовно
се преносе и на његове епигоне: митрополит загребачко-љубљански Порфирије методом
застрашивања врши притисак на наставно-научно особље Православног богословског факултета (на
згражавање универзитетске јавности); проф. Ненад Милошевић (личност са психичким проблемима)
држи сеансе са студентима везаним за Капелу Св. Јована Богослова, еуфемистички назване
„синаксис,― на којима помоћу психолошких механизама наслеђених од свог духовног оца гради
сопствени гуруистички култ.
С обзиром на то да су размере утицаја бачког владике огромне и последице његових поступака
све више забрињавајуће, ова књига излази у јавност са жељом да се њихова деструктивност
предупреди. Да није на положају на којем је, било би довољно да се личношћу Иринеја Буловића
позабави неки искусни психијатар или психолог. Наиме, већ оно што је у овом уводу речено довољно
је да се у карактеру Иринеја Буловића препознају све битне црте антисоцијалног поремећаја
личности (психопатија или социопатија). Како су многи аутори који су се овом проблематиком
бавили приметили, често су такве личности идеално окружење за остварење својих манипулативних
фантазија без којих не могу да живе налазиле у оквирима верских заједница. Вероватно најбољи
портрет једне такве личности дао је непревазиђени Достојевски описујући нам свог Великог
инквизитора.
Које су то основне карактеристике оваквих личности?
Суштинску карактеристику овог поремећаја личности представља занемаривање и кршење
права других људи. Особе са антисоцијалним поремећајем личности идентификују саме себе кроз
егоцентризам, а самопоштовање им произлази из осећаја моћи или задовољства. Проблем је у томе
што своју моћ доказују постизањем личне користи не обазирући се на осећања других људи, морална
начела, често и друштвене норме или законске прописе. Када се говори о усмерености на саме себе,
такви појединци за главни циљ имају то да им је примарно постизање личне гратификације. Њима
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недостаје онај интернализовани социјални стандард прихватљивог понашања који сви људи природно
усвајају након што им је наметнут кроз одрастање и сазревање. С обзиром да немају тај унутрашњи
осећај за оно друштвено прихватљиво, као и за оно што није, они крше стандарде и етичке принципе
заједнице. У интерперсоналним односима, дефицит емпатије код ових људи се манифестује у томе
што они не исказују забринутост за туђе осећања, нити разумеју њихове потребе или патње. Из тога
произлази и чињеница да не осећају жаљење за своје поступке на штету других, нити исказују кајање
за патњу коју су им нанели. Када говоримо о интимним односима и доживљајима код особа с
антисоцијалним поремећајем личности, важно је нагласити да они не могу остварити узајамно
интимну везу с другом особом будући да друге доживљавају искључиво као средство остварења
властите користи. Дакле, њих у односу с другом особом не заокупља осећај сигурности,
прихваћености и љубави, него посежу за лажима, присилама и доминацијом. То је све у служби
њиховог егоцентризма, остварења личне гратификације, моћи и ужитка кроз које остварују властиту
идентификацију и осећај вредности који им хронично недостаје. Све ове карактеристике практично
значе да ће појединци са антисоцијалним поремећајем личности предузети све како би утицали на
личност која им је од интереса и како би је контролисали. Притом се могу користити завођењем,
шармом, разговорљивошћу, али могу отићи и у другу крајност, па да прибегну неискрености, лажима,
варању. Презентују се потпуно другачијима него што стварно јесу, што значи да улепшавају своје
особине и приказују се бољима па чак и измишљају читаве догађаје и приче. У већ споменутом
дефициту емпатије су окорели – то им је сталан образац понашања и схватања света и друштва, а
притом су често и агресивни, садисти. Њихов гнев и иритабилност су перзистентни, а могу се лако
испровоцирати чак и мањом увредом ако се погоди у „слабу тачку.― У суштини су пакосни,
непријатни и осветољубиви. Њихова дезинхибиција значи да лоше контролишу властите нагоне, тј. да
су импулсивни. Та црта личности се презентује кроз неодговорно понашање – не испуњавају обавезе.
Исто тако не испуњавају обећања нити се држе договора. Људи са антисоцијалним поремећајем
личности се често упуштају у опасне и рискантне ситуације и радње чак и када то није неопходно.
Да га Бог (?) није обдарио несумњивом интелигенцијом, Иринеј Буловић би вероватно
завршио као деликвент или криминалац (попут његовог сестрића Хајчара). Међутим, патолошке црте
Буловићеве личности довеле су до тога да његова интелигенција саму себе поништи будући у
потпуности упрегнута у задовољење деструктивних фантазија о доминацији. Зато, када људи попут
њега говоре о Богу, они имају у виду само фантазију о метафизичкој гаранцији сопствене моћи. Исто
важи и за Цркву, као и за Буловићу омиљени принцип црквености: Црква, то сам ја, да
парафразирамо чувенога Краља Сунце. Људи попут Иринеја Буловића могу се представљати и као
послушни ученици великана, али ти великани на које се они позивају и којима су послушни су готово
по правилу већ историја и не могу више говорити у своје име. Међу живима, нико њихову
послушност и поштовање не заслужује, а сећање на упокојене учитеље служи само утврђивању
фантазије о сопственој моћи и посебности. И управо је та моћ и посебност за њих једини Бог и у име
тога Бога ће људи попут Иринеја Буловића чак дорећи и исправити, уколико је потребно, и своје
учитеље. Јер Иринеј Буловић, смирени ученик о. Јустина и старца Порфирија, боље од њих зна шта
су они мислили и какву су величину у њему самоме видели. Знали су и Јустин и Порфирије да је
њихова мисија била у томе да постану маљ којим ће велики Иринеј, у име Цркве, смрвити свакога ко
му стане на пут, макар и у име тричарија какве су савест и слобода. Или Јеванђеље.
Патолошке црте Буловићеве личности објашњавају и његову склоност и заштитнички однос
према најопскурнијим личностима новије историје СПЦ, према ратним злочинцима, криминалцима,
педофилима и силоватељима. Нема тог греха преко којег велики Иринеј неће прећи, само уколико му
се покоре. Немојмо се заваравати, Буловић их не воли, он их презире, и то управо зато што му се
покоравају; но, треба имати на уму да су у његовом свету за смртнике резервисана само два осећања,
од којих је једно управо презир. Дакле, презир и милост за оне који се покоравају, а за оне који се не
покоравају резервисана је мржња и суровост. И једно и друго је безгранично, и једноме и другоме се
опсесивно служи.
Опсесија сопственом моћи једина је Буловићева константа, једино божанство. Она је зато за
њега једини критеријум разликовања „добра и зла.― Све што иде у прилог овој опсесији врхунско је
добро, све што је оспорава зло је. Све што служи остварењу добра по дефиницији је добро. Стога
Буловић, тај намрштени аскета у сандалама и мантији попут оне какву је носио о. Јустин, неће
презати од тога да подмићује, да шпијунира и прати, да слуша трачеве и шири их; неће презати да
плаћа хиљаде и хиљаде евра и организује ботовске тимове у виду којекаквих „продукција― са циљем
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да блати оне који доводе у питање његову моћ. И при томе ће, за разлику од аљкавости коју показује у
ономе што би требало да су његови позиви (епископа и професора), показати невиђену педантност.
Свакога дана за њега се штампају постови и коментари са друштвених мрежа, вероватно и
безбедносно интересантне преписке, и уредно архивирају у деловодне протоколе, као и „забелешке― о
телефонским разговорима и различитим „дојавама.― Прате се сви, од студената и вероучитеља до
епископа.
Како би задовољио фантазију о сопственој моћи, Иринеј Буловић, са страшћу коцкара, неће
презати чак и од тога да стави на коцку углед и јединство целе СПЦ и то, наравно, претварајући се да
је брани. Он је искључиви узрок дубоке кризе у којој се нашла наша Црква, како спољашње тако и
унутрашње, при чему је неспособност и подмитљивост актуелног поглавара само још једна повољна
околност. Иринеј Буловић је својом безочном одбраном педофила и криминалаца неповратно укаљао
углед СПЦ у српском народу, док је сулудим потезима које сам вуче у међуправославним односима
обесмислио њену истинску црквоградитељску аутокефалност у години када је требало да се прослави
њен јубилеј. Требало, јер оно што смо видели 2019. је више личило на опело аутокефалности, него ли
на некакву прославу. Што нас управо враћа на почетак овог екскурса и разлог због којег се оваква
књига објављује.
Имајући у виду обим материјала, текстови у овој књизи подељени су у пет целина.
Неопходно је напоменути како је ово тек почетак, будући да се готово свакодневно појављују нови
материјали.
У првом делу су текстови који покривају синодске активности епископа Иринеја, његов утицај на
разне спорне одлуке у Српској цркви, подривање појединих епископа, а посебно митрополита
Амфилохија (индикативно у тексту „Погодни услови―), као и његово одбацивање науке (кроз прогон
појединих професора или синодско одбијање да се да орден Србину који био члан мисије Аполо 11,
под изговором да човек није слетео на Месец) и др.
У другом делу се разотрива сав „допринос― епископа Иринеја Православном богословском
факултету у виду деценијског вођења кадровске политике. Пружени су докази о његовом
неоправданом напредовању у виша звања, о кривотвореном потпису на основу кога је добио још две
године продужења стажа и сл. Текстови показују инквизиторске методе које на Универзитету
спроводи овај епископ. Проф. др Борис Беговић раскринкава Буловићево служење неистином и
дилетанско петљање у универзитетске законе у неславном покушају отпуштања једног редовног
професора и једног доцента.
Трећи део покрива међуправославну делатност Иринеја Буловића који је већ дуго камен
спотицања у Српској цркви. Најпре се указује на његове изјаве којима оспорава аутокефалност из
1219, потом на његово петогодишње кокетирање са Москвом (после вишедеценијског додворавања
Цариграду), а у другим текстовима појединици га оправдано критикују за укидање саборности и
приклањање политичкој власти Александра Вучића уз чију помоћ држи полуге црквене власти.
У четвртом делу су поједини репрезентативни текстови епископа бачкога у којима се огледају
његове личне особине. Тако у писму епископу Лаврентију наступа са позиција екстремног зилотизма,
критикујући овог јерарха за све оно што ће јеромонах Иринеј касније, као епископ бачки, и сам
практиковати, а што се посебно односи на учешће у екуменским богослужењима. У другим писмима
провејава не само његова нетрпељивост према митрополиту црногорско-приморском Амфилохију
(текст „Министарство верâ или Канцеларија за сарадњу са црквама и верама – непотребна дилема―),
него и симпатије према режимским политичарима попут Ивице Дачића и др.
У петом делу су неки индикативни текстови који показују колико је дискурс бачког владике
заправо језик претње, ниподаштавања и прозивања са циљем дискредитовања личности.
И тако, човек који се служи искључиво претњама (епитимијом, суспензијом, рашчињењем),
наметнуо се као врховни и непогрешиви ауторитет у свим областима живота Српске цркве. Он је тај
који ће у име патријарха упутити претеће писмо предстојатељима православних цркава, он се
разрачунава са медијима који му не подилазе, он смењује неистомишљенике у црквеним
институцијама. Неуставна и сасвим неканонска злоупотреба положаја од стране др Буловића без
преседана је у осамсто година уређеног живота Српске цркве.
Др Буловић је и званични вебсајт Српске цркве својом цензуром потпуно приватизовао
запосливши своје блиске и лојалне личности које су у родбинским везама са његовим сарадницима.
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Приватизација Цркве, монополисање Православним богословским факултетом, потпуна контрола
над спољним односима Српске цркве, показатељи су тога у којој мери је аутократска делатност
недодирљивог Иринеја Буловића узрок патолошког стања у нашој помесној Цркви.
Ингеренције бачког владике се пружају ка свим важним положајима, комисијама, црквеним и
државним телима. Овај дугогодишњи члан Синода (у последњим деценијама ретко када је изостајао
његов мандат), председник је и Комисије за односе са другим верским заједницама (врло висока
функција), а положај „портпарола― Српске цркве омогућио му је да стекне право да формулише или
макар тумачи званичне ставове како год пожели, злоупотребљавајући у том „подвигу― и
Информативну службу Цркве чији је председник.
Преузевши уредништво (али не и одговорност за рад) Информативне службе Српске православне
цркве, Иринеј Буловић је допустио да она постане један од форума за презентацију и популаризацију
његових ставова о другим црквеним и иним личностима, аутокефалним црквама и њиховим
поглаварима итд. Дозволио је, такође, да Информативна служба постане још један терен за његово
бесконачно фразирање и бескрајне реченице...
Бачки владика је члан у десетинама различитих комисија: 1. Комисија за превод Светог Писма; 2.
Комисија за дијалог са римокатолицима; 3. Одбор за ревизију Устава; 4. Одбор за канонизацију светих
СПЦ; 5. Мешовита комисија СПЦ и Хрватске бискупске конференције о тумачењу улоге кардинала
Степинца у Другом светском рату и његовој евентуалној канонизацији; 6. Комисија за дијалог са
Црквом у Македонији; 7. представник Владе Србије у Савету Православног богословског факултета...
Какав је учинак човека са таквом моћи? Да ли је Црква од тога имала добробити? Погледајмо на
једном примеру како ствари ту стоје. Ако се има у виду да Република Србија има закон који јасно
дискриминише наставнике верске наставе онда се поставља питање какве то преговоре са владом
води Синод у циљу заштите вероучитеља и статуса веронауке. Ако је тачно да у просветном систему,
сходно законским одредбама, једино вероучитељи не могу засновати радни однос на неодређено
време (и то је тако скоро већ 20 година), онда постаје јасно да црквена влада од световне владе никада
није издејствовала заштиту вероучитеља, него да, по свој прилици, договара неке друге „уступке.―
Упркос хвалоспевима бачког владике на рачун свог доприноса овој теми, ствари су остале у
жалосном стању. Сасвим другачије по питању статуса верске наставе стоје ствари у Републици
Хрватској: сви наставници су у сталном радном односу, имају по два часа недељно, тако да
православни ваероучитељи имају бољи статус у Републици Хрватској неголи у православној
Републици Србији. Зашто портпарол Цркве не критикује садашњу власт у Србији или макар не
издејствује бољи положај вероучитеља? Да ли зато што је, по свему судећи, управо он главна
препрека за решавање овог проблема, будући да садашњи аранжман омогућава веома ефикасну
контролу и злоупотребу јурисдикције над вероучитељима, чиме је бачки владика и иначе опседнут у
свакоме аспекту свога живота и делатности?
Ако се узме у обзир да је садашњи председник Србије Александар Вучић истакао владику
Иринеја, заједно са митрополитом Порфиријем, као најугледнијег владику, онда општа слика задобија
још занимљивије нијансе. Вучићев осиони карактер са лакоћом се пресликава на подобне архијереје:
и они могу не трепнувши оком да прозивају, дефамирају, па и шиканирају своје противнике: нечувено
поступање митрополита Порфирија на Православном богословском факултету, коришћење претњама
и уценама, само су једна од последица те спреге секуларне са црквеном влашћу.
Др Буловић је, такође, познат по неутемељеним теолошким изрекама и афоризмима које по
потреби износи у виду аксиома и предањских ставова. Најфамознија је његова максима „о синодским
одлукама се не расправља― којом је себе сврстао међу највеће аутократе у историји. Ту је и изрека
„једном расколник – увек расколник― која не стоји ни историјски ни теолошки. Даље, у православном
свету се „прославио― и неутемељеном максимом „један епископ – један глас― (тврдећи нетачно да је
то искључиви принцип у саборском предању Цркве).
С обзиром да др Буловић напада само са безбедне дистанце, и то само слабије противнике, он
тамо где се укаже потреба одмеравања са јачима од себе (епископ Атанасије Јевтић, проф. Борис
Беговић, проф. Власије Фидас...) углавном ћути и избегава писани одговор (Беговић је чак позвао
бачког владику на дијалог: „У сваком случају, било би изузетно лепо да Иринеј Буловић, владика
бачки, изађе на светлост подијума јавне расправе и сâм одговори на увиде из оба моја текста
објављена у „Данасу.― Нису ти увиди теолошке природе, него су о радним односима – може јавност
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то да разуме―). 1 Разлог ћутању је тај што је за сувисли одговор потребно познавање историје и
канонског предања. Из истог разлога др Буловић још увек не сме јавно да одговори, примера ради, и
научнику какав је др Власије Фидас, професор Атинског универзитета, а који га је још 30. маја 2019.
прозвао као састављача писама патријарха Иринеја упућених патријарху Вартоломеју у вези са
украјинским питањем. У тексту проф. Фидаса др Буловић је оптужен за произвољности и
непознавање историје.
Др Буловић никада неће одговорити ни епископу Атанасију због тога што зна да га неће ућуткати
фразеологијом и надменошћу којом често успева да контролише контекст, али не и да произведе на
чињеницама засновани текст.
Бачки владика неће одговорити ни митрололиту Амфилохију. У јавности је познат случај
фалсификованог саборског Саопштења на крају мајског Сабора 2019. године. Тада је бачки владика
срочио властиту верзију рада Сабора на коју су реаговали петнаестак епископа отвореним писмом
патријарху и Синоду. Епископ Иринеј није имао куражи да одговори на допис на којем је први био
потписан митрополит Амфилохије, а у коме је др Буловић отворено прозван за недопустиво
фалсификовање саборског саопштења. Медији су објавили то протестно писмо, али владика бачки
није био довољно одважан да се огласи. Да је то учинио тада би морао да положи рачун за
манипулације. Но, уместо тога, он се врло радо обрачунао са дневним новинама које су га прозивале
по сасвим другом питању.
Просто речено, никада бачки владика није био у ситуацији да га неко (про)гони или да угрожава
његову позицију: као омладинац, као студент, као монах, као професор, као епископ... Успео је да се
заштити са свих страна (државне и црквене), те да не дође у позицију да било ко покреће ма какав
поступак против њега.
Рекосмо у које се све области пружају ингеренције бачког владике. Он је човек који је себи
допустио да 2007. године у тајним разговорима у америчкој амбасади разматра разне теме,
укључујући и ону о будућем патријарху, а све то док је патријарх Павле (+2009) још увек био жив.
Ако замислимо да је таква информација објављена о неком другом српском епископу, можемо да
претпоставимо како би тај епископ сасвим сигурно био предметом критике и прозивке на
Архијерејском сабору, при чему би вероватно најгрлатији управо био др Буловић.
Садашњи агресивни антиеволуционизам др Буловића, наравно, није конзистентан са његовом
дугогодишњом праксом објављивања теолошких књига и студија у којима се теорија еволуције
потпуно афирмативно посматра. О том аспекту његовог новијег „обрта― (што је његов modus vivendi)
говори се у тексту о прогону потписника принципијелно и утемељено формулисаног Става о теорији
еволуције.
Демагошко политиканство је такође једна од димензија Буловићеве личности; он је
непринципијелно користио повољне прилике за остваривање сопствених уских, себичних и
прагматичних интереса и циљева, не водећи рачуна о моралу, општим интересима и дугорочним
циљевима. Познато је да је бачки владика у договору са тадашњим председником Милошевићем
наговорио патријарха Павла да дође на Теразије и приволи студенте да прекину демонстрације.
Патријарх је после свог обраћања био извиждан и напустио је скуп. Потом је, не слушајући више
Буловића, поново дошао на скуп и дао подршку студентима. Павле је био патријарх који је био
спреман да призна грешку, али и да је исправи.
Када се сукоби са неистомишљеницима, тада др Буловић не бира ни речи ни аргументе. Треба се
само сетити каквим рафалом је опалио по старом епископу шабачком Лаврентију који је у једном
интервјуу рекао оно што најмање половина српских архијереја мисли (исто мишљење су износили
почивши митрополити дабробосански Николај и загребачко-љубљански Јован), а то је да Македонија
треба да има аутокефалну Цркву. О томе говори посебан текст у овој књизи („Иринеј Буловић против
Лаврентија око Македонске цркве―).
Но, осим мање познатих примера, у 2019. години до јавности су допрли и аудио записи разних
Буловићевих наступа на основу којих се може лако видети његова склоност ка обмањивању (седница
Наставно-научног већа Православног богословског факултета у Београду и др). Ови материјали
представљају корисне изворе за проучаваоце новије историје Српске цркве.
Имајући све ово у виду, многи се питају како је патријарх српски Иринеј допустио све те
неканонске радње. Патријарх Иринеј био је познат као човек „средњег― или „царског― пута, он никада
1

Вид. ‖Rimski doktor, odliveni mozak i vladika Irinej‖, https://www.danas.rs/nedelja/rimski-doktor-odliveni-mozak-i-vladika-irinej/.
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није подржавао екстремне ставове. Међутим, бачки владика је успео од њега да направи инквизитора
који се разрачунава са професорима теологије, као и са оним епископима који Буловићу нису по
вољи. Стога је једно поглавље посвећено манипулисању српским предстојатељем у разним
случајевима, попут оног на Критском када је епископ бачки онемогућио патријарха да прати саборске
дискусије.
Бачком епископу Иринеју је увек тешко било да поднесе помисао да је неко други предано и
одговорно радио све што му је Црква поверила, док је он смишљао изговоре како да у свом
наставничком и епископском делању створи мреже посредника који су обављали његове послове и
представљали да их он обавља. Док су у његово име други предавали, испитивали, били ментори, а
викари опслуживали епархију, он је своју снагу усмерио ка политикантској празној реторици којом
блати и жели да уништи последњих година неколицину професора, а пре и после њих још ко зна
колико људи у којима види препреке на путу изграђивања култа своје личности, не обазирући се на то
какву пустош за собом оставља и колико зла доноси и Цркви и Православном богословском
факултету. Када би постојала, једна црквена агенција за борбу против корупције би тако могла да
истражи како је и на који начин на десетине Буловићевих духовних „чада― (синова и кћери)
распоређено у Патријаршији (најмање пет), епископату (седам), на Православном богословском
факултету (најмање седам), у медијима (нпр. Радио Беседа – која ексклузивно путује на Крит као
званични медијски тим Српске цркве). Размере ове епидемије застрашујуће су за здрав разум и
елементарну црквену културу.
Такође, теологија Иринеја бачког је теологија понављања, без икаквог стваралачког отварања ка
савременим темама и проблемима. Ради се о конзервативизму у лошем издању. Нарочити показатељ
тога је Буловићев однос према друштву (што се особито види у његовим напорним јавним наступима
и иступима, поготово у виду различитих саопштења, те скандалозним проклињањима којекаквих
кобасицијада и пихтијада), науци, уметности и философији. У његовом опусу нема ниједног
искорака нити покушаја да се отвори ad extra, што је императив за свакога ко жели одговорно да се
бави мисијом Цркве. Алергија на оригиналност је Буловића довела до екстремног антинаучног става и
промовисања „црквености― као паравана за суштинску гетоизацију и самоизолацију теологије и
хришћанске мисли уопште.
Отворено мишљење, консултације, транспарентност, све је то баштина отаца Цркве која је
потпуно одсутна из савремене синодске праксе.
Начин на који је владика бачки допустио да један угледни епископ буде понижен – епископ
браничевски Игнатије Мидић – спада у најтамније странице историје СПЦ, о чему се више може
прочитати у тексту „Сплеткароши као главне узданице.―
Када је за владику Атанасија његов сабрат у епископству, владика банатски Никанор, јавно рекао
„Није Атанасије наш брат, све зло у нашој СПЦ долази од њега... иза тог човека стоји ђаво,― бачки
владика се није нашао прозваним да устане у одбрану нападнутог епископа и свог брата по духовном
оцу. А када њега неки новинар прозове за ситницу, тада заборави на смирење и крене у контранапад.
За неке је владика Иринеј рекао да „хронично болују од тешко излечиве сујете― (Црква и „Црква― у
Ловћенцу: Одговор новинарки Зори Латиновић, НИН, 12. фебруара 2004. године), али у светлу
чињеница јасно је да му његова хронична сујета не дозвољава да штити иког другог осим ликова
попут Пахомија, Филарета, Георгија, Качавенде, Никанора или Владимира Вукашиновића.
Злоупотребом службеног положаја, Буловић је повредио епископску заклетву, својим
„фратријашењем― је прекршио верност канонском предању и, објавивши отворени рат
неистомишљеницима у епископату, академској заједници и скоро па свеукупној јавности (са
изузетком Печата, листа Милорада Вучелића, још једног ноторног антихероја српске демократије)
повео је Цркву на маргине друштва. Заиста, има нечег суицидног у поступању владике бачког: идући
на све или ништа у сукобу са противницима, он свесно са собом у суноврат повлачи Синод и Цркву
(које је, изгледа, поистоветио са собом).
Све наведено говори о једном патолошком комплексу по којем ће Буловић у историји бити
упамћен и сврстан са ликовима попут Макијавелија, Гебелса и њима сличнима.
Ова књига целим својим садржајем поставља за СПЦ данас кључно питање: како се Црква може
одупрети самовољи једнога човека? А мора да може, будући да је то, чини се, питање њеног опстанка.
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Биографски подаци
Пошто на српском језику не постоји детаљна биографија епископа Иринеја Буловића, подробнији
подаци се могу пронаћи на руском језику.
http://www.pravenc.ru/text/674005.html
Иринеj (крштен као Мирко) Буловић родио се 11. фебруара 1947. у селу Станишић близу
Сомбора. Основну школу завршио је у родном селу1961, а 1965. године гимназију у Сомбору. Године
1965 уписао је истовремено студије на Богословском факултету СПЦ и Филозофском факултету
Универзитета у Београду. Дипломирао је 17. јуна 1969. на Богословском факултету СПЦ са одличним
успехом. Монашки постриг примио је 6. априла 1968. у Манастиру Ћелије од архимандрита Јустина
Поповића. По благослову епископа рашко-призренског Павла приступио је братству Манастира
Дечани. За ђакона је рукоположен 11. септембра 1968. године у Призрену, а 15. септембра и у чин
презвитера. Током 1969-1970. године предавао је у Монашкој школи при Манастиру Острог.
На јесен 1970. године уписао се на последипломске студије на Богословском факултету
Универзитета у Атини. Током школске 1974/1975. године предавао је у Призренској богословији.
Докторску дисертацију под насловом „Тајна разликовања Божанске суштине и енергије по св.
Марку Ефеском― (Τὸ κσζηήρηολ ηῆς ἐλ ηῇ ἁγίᾳ Τρηάδη δηαθρίζεως ηῆς ζείας οὐζίας θαὶ ἐλεργείας θαηὰ ηὸλ
ἅγηολ Μάρθολ ᾿Εθέζοσ ηὸλ Εὐγέληθολ) одбранио је 7. јуна 1980. Током живота у Атини служио је у
различитим парохијама и манастирима.
Од 1971. је сарађивао у часопису Теолошки погледи, а од 1980. године и у часопису Богословље.
Од 1983. до почетка деведесетих година био је главни уредник часописа Православни мисионар.
Предавао је грчки језика и био доцент (од априла 1980) на Катедри за Свето писмо Новог завета. У
звање ванредног профеосора изабран је 1990, а у звање редовног 2001. За декана Православног
богословског факултета изабран је маја 2006. године. Учествовао је у раду синодске Комисије за
превод Новог завета на српски језик.
За патријарховог викара са титулом епископа моравичког изабран је 1989, а за епископа бачког
1990.
Породица др Буловића потиче из племена Були из данашње Северне Македоније. Буловићи су се
пре више стотина година населили у Далматинском Косову, а у прошлом веку су колонизовани у
Војводини.
Није јасно зашто се Иринеј дуго времена потписивао презименима Каранушић-Буловић, да би
затим прешао само на Буловић (Каранушић је девојачко презиме његове мајке Зорке).
Као епископ бачки, владика Иринеј је још од времена када је био у пуној снази стално имао
викаре (до сада тројицу), што је претерано чак и за римокатоличку традицију. Да ли је разлог томе то
што бачки владика нема времена да се бави својом епархијом, осим када треба прогонити оне који му
(у његовим очима) откажу пуну покорност?

11

I
I

СИНОДСКЕ АКТИВНОСТИ

12

Уводно о синодским активностима
Свако са просечним познавањем прилика у српском друштву зна да се Иринеј Буловић наметнуо
као врховни и такорећи непогрешиви ауторитет у свим областима живота Српске цркве.
Будући да је деценијама био члан Светог архијерејског синода у вероватно највећем броју
мандата који је неки епископ СПЦ икада имао, његово име је најчешће повезано са том важном
институцијом црквеног живота. Управо је ова позиција Буловићу омогућила владавину Српском
црквом.
Ингеренције бачког владике се пружају на све важне области црквеног живота. Осим што је члан
Синода, он је и председник Комисије за односе са другим верским заједницама (врло висока
функција). Као „портпарол― Српске Цркве он суверено тумачи званичне ставове како год жели, а као
управник Информативне службе он контролише црквени медијски простор.
С озбиром на своју омиљену функцију члана Синода, бачки владика се постарао и да формулише и
промовише (скандалозну) максиму „о синодским одлукама се не расправља.― У овој реченици је
сажет сав животни кредо овог јерарха: тамо где ја одлучујем, ту се одлуке беспоговорно морају
прихватити. Међутим, као што се може видети из расположивог материјала, неке синодске одлуке,
према епископу бачком, ипак могу да се игноришу, док неке никако не могу. Тако, примера ради, када
епископ Игнатије Мидић, као декан Православног богословског факултета одбије да примени
противзакониту и канонски неутемељену синодску одлуку, њему следује смена. А када владика
шабачки Лаврентије одбије да спроведе синодску одлуку, последица по њега нема. О тој пракси
двоструких аршина код др Буловића биће много речи у овом првом поглављу књиге.
Бачки владика у име патријарха саставља не само званична писма кад је реч о међуцрквеним
односима, него и медијска обраћања и одговоре онима који критикују званичну Цркву (оправдано или
неоправдано). Истовремено, прати га фама да има моћ да смењује неистомишљенике у свим
црквеним институцијама.
Сајт Српске цркве је својом цензуром потпуно приватизовао запосливши своје блиске и лојалне
личности које су у родбинским везама са његовим најближим сарадницима.
Аспекти приватизације Цркве, монополисања Православним богословским факултетом и
контрола односа Српске цркве са осталим светом, симптоми су стања Цркве које карактерише
Буловићева ригидност и ауторитаризам. А управо су ово антиподи јеванђелског односа према човеку
и свету.
Лични карактер др Буловића одликује нетрпељивост према супротном мишљењу. Његово
схватање власти у Цркви води ка ка нарушавању елементарних норми васпитања:
а) Видевши да је Грчка црква признала новоосновану Православну цркву Украјине, бачки владика
није сачувао присебност (неопходну за међуцрквене односе) него је, очигледно незадовољан развојем
догађаја у међутправосланим односима, спао на ниво нервозног почетника и увредио Грчку цркву и
њеног првојерарха рекавши да они баш и нису нека аутокефална Црква.
б) У својству одлазећег декана Православног богословског факултета злоупотребио је положај и
најбруталније упао у јурисдикцију патријарха српског. Не само што је неканонски и бесправно
сменио дотадашњег старешину факултетске капеле (којега је на то место, као надлежни архијереј,
поставио блаженопочивши патријарх Павле), већ је на његово место поставио другог свештеника
који, поред свега, уопште није клирик Архиепископије београдско-карловачке већ, гле чуда, Епархије
бачке?! За овакав упад у јурисдикцију другог епископа су према канонима предвиђене најстроже
санкције, али од тога није било ништа.
в) С обзиром да се у погледу међуправославног дијалога није нашао на истим позицијама са
Васељенском патријаршијом, бачки владика је на сваки начин подривао утицај ове првопрестолне
Цркве (у погледу дијалога са римокатолицима, припреме Критског сабора, односа према украјинском
питању и сл).
Текстови у овом одељку показују његово уплитање у надлежности које му не припадају, чека је
еклатантан пример самовољно укидање пресуда Великог црквеног суда.
Узурпирањем институција и делатношћу мимо овлашћења владика Иринеј запада у скандалозне
ситуације које опасно угрожавају углед читаве СПЦ. Тако је, примера ради, на позив Васељенске
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патријаршије упућен архијерејима Српске цркве да узму учешће у прослави осамстогодишњице
хиротоније Св. Саве у Никеји и добијања аутокефалности СПЦ одговорио негативно (и још са крајње
неумесним кашњењем) без икакве консултације са другим архијерејима. Такође, Став СПЦ о стању у
Украјини најпре је објавила Московска патријаршија, па тек касније званични сајт СПЦ, што у
потпуности иде у прилог онима који мисле да се српски (или Иринејеви?) ставови по овом важном
питању заправо формулишу у Москви.
Иако му је Синод поверавао разне задатке, какво је вођење званичне кореспонденције, др Буловић
је оклевао са извршењем десетина таквих задатака, сматрајући да је његово расуђивање једино
меродавно за то када и коме треба писати. Један од текстова показује како је његово оглушавања о
одлуку да припреми писмо на предлог митрополита Амфилохија довело црногорско-приморског
митрополита у тежак положај.
Кад је реч о синодској бризи за национално јединство, треба се подсетити неугодне чињенице да
је управо Синод промовисао идеју поделе Косова и Метохије још 2013. Тако је у тексту „Обраћање
држави Србији и српском народу поводом парафирања споразума у Бриселу― његов аутор, негодујући
против Бриселског споразума, артикулисао следећу мисао: „Нама се чини да би, у односу на овакав
споразум, и подела територије била боље, праведније и одрживије решење― (текст је, подразумева се,
у име Светог архијерејског синода саставио и доставио епископ бачки Иринеј).
Високи степен нервозе карактерише епископа бачког када год му се постави питање у вези са
овим стварима. Зато он не може да смисли неистомишљенике који имају храбрости да му отворено
укажу на мане и промашаје: митрополита Амфилохија, епископа Атанасија, патријарха Вартоломеја,
професора Перишића...
Синод незаконито интервенише у епархијама. Тако је недавно епископ будимски Лукијан добио
наређење да рашчини извесног јеромонаха. Епископ се распитивао код других архијереја шта да чини
и добио савет да им благо одговори да ће као надлежни епископ испитати случај.
Кад је реч о односу актуелног Синода према архијерејима, присутна је огромна количина
непринципијелности и селективности. Тако Синод једне архијереје штити, а друге препушта
медијском линчу. Синоду не смета што министар финансија Синиша Мали добија Орден
великомученика крагујевачких првог степена скоро у исти дана када је Научно-наставно веће
Факултета организационих наука одлучило да му се изрекне јавна осуда.
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Узурпатор Великог црквеног суда
Својевремено је Велики црквени суд (ВЦС) Српске цркве у случају нечовечног поступања бачког
владике Иринеја према двојици његових свештеника пресудио да је Црквени суд Епархије бачке
донео незакониту одлуку. Наиме, он је двојицу свештеника казнио казнама које нису прописане
Уставом СПЦ или Правилима и поступком за црквене судове. Двојица свештеника су у жалбеном
поступку против пресудâ Црквеног суда Епархије бачке (бр. 83 и бр. 84 од 13. маја 2016. године)
добила случај. Према канонској пракси, ове две правоснажне и извршне пресуде Великог црквеног
суда нема право нико да анулира. Савесни рад и одговорно одлучивање чланова Великог црквеног
суда довели су до победе правде и милости за људе које је надлежни архијереј због ситница лишио
основних људских и хришћанских права.
Оно што је најважније: ниједан пропис, који је на снази у Српској православној цркви, није
повређен од стране Великог црквеног суда приликом доношења пресудâ бр. 200/17 и 201/17 од 4. маја
2017. године у жалбеном поступку против пресудâ Црквеног суда Епархије бачке бр. 83 и бр. 84 од
13. маја 2016. године.
Међутим, не лези враже, сујета бачког владике није могла да претрпи овај пораз, па да му тамо
неки ВЦС поништи две пресуде Црквеног суда Епархије бачке. Он се у својој „молби― (како је назвао
свој акт, иако тако нешто не постоји) позивао не на Јеванђеље, каноне и сличне обавезујуће изворе
црквеног права, него на „претходну црквeносудску праксу.― Ваљда је мислио да ће тиме додатно
оснажити своје неаргументоване и паушалне оцене, и то не само о две пресуде Великог црквеног
суда, већ и о његовим члановима.
Иначе, Велики црквени суд је виша црквена судска власт за све црквене спорове унутарње
црквене управе који не спадају у судску надлежност Светог архијерејског сабора и Синода. Тај суд
доноси пуноважне одлуке у већу састављеном од председника, четири члана и референта. Велики
црквени суд у другом и последњем степену разматра, одобрава, преиначава и поништава решења и
пресуде епархијских црквених судова, по службеној дужности или по изјављеној жалби.
Уместо да поступи по закону и спроведе у дело две правоснажне и извршне пресуде Великог
црквеног суда, бачки владика се одлучио на један марифетлук. Обратио се Светом архијерејском
синоду (за неупућене: то је његово трајно пребивалиште) са молбом за „поништење пресудâ Великог
црквеног суда бр. 200/17 и 201/17 од 4. маја 2017. године и оснажење пресудâ Црквеног суда Епархије
бачке бр. 83 и бр. 84 од 13. маја 2016. године или за враћање наведених пресуда Великом црквеном
суду на поновно разматрање.―
Обраћајући се Синоду, бачки владика није изјавио да ли је поступио по две правоснажне и
извршне пресуде Великог црквеног суда.
Затим, он се Светом архијерејском синоду обратио као „ванредној судској власти у првој
инстанци.― У овим речима се открива сва тајна Буловићевог делања протеклих деценија. Наравно,
Синод уопште није ванредна судска власт за преступе свештеника, ђакона и верника ни у првој, а ни у
било којој инстанци. Које су надлежности Синода показује одредба из чл. 70 тач. 35 Устава СПЦ.
Свети Архијерејски Синод није надлежан да суди свештеницима по другостепеним пресудама, тј.
пресудама Великог црквеног суда, које су, сходно чл. 87 Правила и поступка за црквене судове СПЦ,
коначне и извршне.
Позвавши се на погрешну уставну одредбу која се у предметним стварима не може применити,
бачки је покушао да чланове Великог црквеног суда обмане и преотме им случај.
У њему својственом маниру нападâ ad hominem, у жељи да, чак и на противправан начин коме је
прибегао, поништи две непоништиве пресуде ВЦС, бачки владика је толико посрнуо да је те пресуде
упоредио „једино са хашким пресудама и са хашком правдом.― Ето како се у врху СПЦ обрачунава
бачки владика са онима који не поступају по његовој личној жељи, замисли и очекивању. Можете ли
замислити како онда пролазе његови директно потчињени свештеници?!
Чланови ВЦС суда су изразили чуђење што је епископ г. Иринеј, као угледни богослов, у свом
„осврту― на одлуке ВЦС искључиво користио средњошколски уџбеник проте Бранка Цисаржа
„Црквено право II― (Београд, 1973). Овај самозвани експерт (који је недавно изјавио да прописе СПЦ
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има у малом прсту) није имао сазнање да поменути средњошколски уџбеник (на који се више пута
позивао) садржи тумачење Поступка за црквене судове СПЦ из 1933. који се од 1961. године не
примењује у Српској православној цркви. Дакле, епископ Иринеј се у свом „осврту― позвао на акт
који не важи у Српској цркви већ више од пола века. Треба ли набрајати даље!?
На овај начин епископ г. Иринеј се, мимо свих канонских и других прописа Цркве, ставио изнад
Великог црквеног суда са амбицијом да ненадлежно суди ВЦС, а посебно својој браћи епископима,
као и да игнорише обавезујуће пресуде ВЦС у ова два случаја.
Међутим, ВЦС се поставио достојанствено и ауторитативно: није дозволио да се правоснажне,
коначне и извршне пресуде Великог црквеног суда пониште и подсетио је надлежног епископа бачког
г. Иринеја да пресуде ВЦС изврши као своју једину обавезу.
Из свега наведеног је јасно како је „молба― (читај: наредба или диктат) епископа г. Иринеја била
неоснована и да Свети архијерејски синод није био надлежан да о њој расправља. Оно што се,
међутим, десило, представља још једну тамну мрљу у историји рада Синода.
Наиме, потпуно неканонски и без икаквог права, бачки владика Иринеј одбија да као надлежни
епископ изврши одлуку ВЦС и од Синода бесправно захтева да Синод њему врати предмет у
надлежност. И уместо да му Синод то право ускрати и подсети га да није изнад закона, десило се
супротно. Бачки је поново преузео предмет у своје руке, игнорисао одлуку ВЦС и самовољно
поништио донете одлуке. Такође је занимљиво да Синод овде није наступио одлучно: нити је
санкционисао дотичног владику, нити је предмет доставио на дневни ред Светог архијерејског сабора
у мају 2018. године.
Дакле, једино што је Свети Архијерејски Синод могао и морао да учини јесте да архивира
наведене акте епископа Иринеја због ненадлежности и да га позове да изврши правоснажне пресуде
Великог црквеног суда бр. 200/17 и 201/17 од 4. маја 2017. године.
Ово значи да је Синод поступио мимо правила (иако се данас може чути изрека „о синодским
одлукама се не расправља―) јер Синод нема права да преиначује одлуку ВЦС. Упркос томе, предмет
се поново нашао у кабинету Епархије бачке и њеног милостивог епископа.
Да у Српској цркви не би тријумфовала самовоља и безакоње постарао се епископ жички Јустин
који је као члан ВЦС поднео представку-жалбу Светом архијерејском сабору маја месеца 2018.
године. Епилог је ипак био срећнији него што би неко помислио. Наиме, Свети архијерејски сабор је
цео дан расправљао о овом случају и пресудио да бачки епископ није имао права да дезавуише одлуке
ВЦС, као и да Синод није смео да му врати предмет. Сабор је донео одлуку да бачки владика
помилује двојицу неправедно кажњених свештеника.
Као закључак треба рећи следеће: кад већ епископ г. Иринеј помиње „црквеносудску праксу― онда
би било поштено и коректно да је погледао каква је била црквеносудска пракса у Црквеном суду
Епархије бачке пре његовог избора за епископа бачког, односно да ли је Црквени суд Епархије бачке
икада пре њега донео пресуду којом је свештеника казнио казнама које нису прописане Уставом СПЦ
или Правилима и поступком за црквене судове – као што је то он чинио у оба случаја.
Управо се епископу Иринеју, кад већ наводи црквеносудску праксу, може приговорити да је
Црквени суд Епархије бачке, под његовим председништвом као надлежног архијереја, оваквим
пресудама грубо нарушио црквеносудску праксу тога Суда.
Да овде не спомињемо још и чињеницу како Свети архијерејски синод никада није одлучивао по
пресудама Великог црквеног суда, односно онако како је то у својој молби тражио епископ Иринеј.
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Може ли Синод да врши власт над епископом?
Древни еклисиолошки принцип каже да један Сабор може да испитује само мотиве неке одлуке
једног епископа, а нипошто да врши надзор над његовим радом. Тај принцип је омогућио да на
Истоку институција Синода као извршне власти Сабора у периоду између два Сабора остане у
оквирима које прописује канонско предање.
Чак је и др Буловић својевремено јасно артикулисао став по коме Синод не може да врши власт
над месним епископом. Тако је у интервјуу за Б92 (https://www.youtube.com/watch?v=VN4wS_WYzkY)
рекао следеће:
„Синод нема власт над месним епископом, он [Синод] препоручује, не наређује; епископ није
чиновник Синода, али је нормално да епископ врло озбиљно узме у обзир став Синода.“
То да одлуке Синода нису увек извршне за једног епархијског архијереја показује и реаговање
епископа шабачког Лаврентија поводом случаја свештеника Бранислава Перановића који је 2012. био у
средишту скандала када је, као клирик Епархије шабачке, штићенике кампа за лечење болести
зависности физички злостављао, због чега је један од њих подлегао ударцима. Речима епископа
бачкога Иринеја, „Свети Синод је својевремено тражио црквеносудски поступак против
Перановића јер свештеник као слуга љубави Христове по канонима Цркве не сме да користи
насиље. Његов тадашњи надлежни епископ није послушао Синод.―2 Такође, рекао је бачки владика
и ово: „Црквени поступак нажалост није ни покренут иако је Синод то захтевао. Епископ није
чиновник Синода, али је нормално да епископ врло озбиљно узме у обзир став Синода, а он је био
јасно артикулисан од првог тренутка... Да је одмах узето у обзир гледиште Синода, да је он спречен да
врши свештеничку службу... ни у ком случају није му се смело омогућити да он оснива установу те
врсте.―3
Како то да Синод није санкционисао епископа који је несавесним понашањем и
игнорисањем Синода дозволио да његов свештеник почини убиство, а јесте санкционисао
епископа – декана Православног богословског факултета који је одбио да спроведе
противзакониту и неканонску одлуку Синода о смени двојице предавача са истог Факултета?

2
3

http://www.spc.rs/sr/odgovornost_u_sluchaju_peranovitsh и Press, 12. август 2012, стр. 8).
https://www.youtube.com/watch?v=-3c48PgJR5I.
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Брука на демонстрацијама опозиције
Упућенији у црквене прилике знају да је бачки владика, у договору са тадашњим председником
Милошевићем, наговорио патријарха Павла да у време Деветомартовских демонстрација 1991. дође
на Теразије и приволи студенте да се разиђу. Теразијска чесма била је место где су због бруталности
власти према демонстрантима и накнадних хапшења студенти Београдског универзитета
организовали демонстрације захтевајући да се ухапшени пусте и да одговорни људи из режима
поднесу оставке, и то шесторица уредника ТВ Београд и министар полиције Радмило Богдановић.
Патријарх је, стигавши на Теразије са бачким владиком Буловићем, после свог обраћања био
извиждан и напустио је скуп. Сутрадан се патријарх извинио студентима, објашњавајући да је желео
да се избегне могући сукоб због најављеног доласка Милошевићевих присталица са Ушћа.
Патријархово извињење пренео је Атанасије Јевтић, тадашњи декан Православног богословског
факултета у Београду.
Патријарха су тада аплаузима поздравили они који су му претходног дана звиждали. Атанасије
Јевтић је рекао да је патријарх био позвао студенте да се разиђу „плашећи се налета са Ушћа.―
Касније је додатно објаснио да је патријарх „био обманут, изманипулисан― од стране Драгана
Драгојловића, министра вера у Влади Србије, и других који су га обавестили да ће митингаши са
Ушћа кренути да се обрачунају са студентима. Патријарх је поверовао томе и зато је позвао студенте
да се разиђу. Атанасије Јевтић је рекао и да је патријарх тако био изманипулисан са циљем остварења
интереса владајуће партије.
У време демонстрација опозиције против Милошевића 1996/1997. патријарх је студентима послао
поруку у којој их благосиља и поздравља достојанствен начин на који изражавају протест. Био је на
челу Светосавске литије 1997. године пред којом се после вишенедељне блокаде повукао полицијски
кордон у Коларчевој улици. Тако су студенти, у циљу стицања и јачања легитимитета протеста,
савезнике тражили управо у истинским „моралним ауторитетима― друштва, међу њима и патријарху
Српске православне цркве који је 1997. године својим присуством разрешио вишедневну блокаду
протеста тако што је, предводећи литију којој су се прикључили и студенти, прошао кроз кордон
полиције.
Демагогија и политиканство су битне димензије Буловићеве личности. Као што се види из
описаних случајева, он је крајње непринципијелно користио повољне прилике за остваривање
сопствених, уских, себичних и прагматичних интереса и циљева, не водећи рачуна о моралу, општим
интересима и дугорочним циљевима.
Један од примера да је наставио да дела на исти начин и са сличним циљевима јесте и његов
коментар о последњим протестима опозиције у Србији (готово три деценије након оних од 9. марта)
који су пренеле Вечерње новости од 6. јануара 2019: „Не видим, ипак, како ће покретање
демонстрација на улицама Београда помоћи безбедности Зочишта или Високих Дечана и снабдевању
болнице у Митровици, дечјих вртића и школа, или како ће оснажити српску преговарачку позицију...―
Извор:
http://91.222.7.189/вести/насловна/друштво.395.html:769965-Irinej-Bulovic-Ne-vidim-kakoprotesti-u-Beogradu-pomazu-Decanima-i-bolnici-u-Mitrovici.
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Несаборно деловање током рата у Босни и Херцеговини
Писмо епископа Атанасија Захумскохерцеговачког
Његовој Светости Патријарху Српском и
Св. Архијерејском Синоду
Београд

Ваша Светости и Свети Оци Синодалци,
Сутрадан по Ивандану (8. 7. 95) упутио сам Вам копију мог писма Министарству вера Републике Српске, у
којем сам изнео онемогућење мени као Архипастиру Херцеговачком да посетим окупиране делове своје
Епархије, што ми не једном до сад чине власти Хрватске Херцег-Босне, као и Републике Хрватске. У писму је
видна подршка мојим настојањима од стране Г. Министра вера Републике Српске Драгана Давидовића, који је
одмах сутрадан издао и своје званично саопштење да због очувања дигнитета СПЦркве и Владе РСрпске није
дозволио, узајамно узловљену, посету папског нунција Монтеризија у Бања Луку. Колико знам, Свети Синод је
моје писмо читао на својој седници 10. јула 95. и изразио своје жаљење због спречавања мени обећаваних од
Хрватске стране, но неиспуњених, пастирских посета.
У суботу 22. јула 95. Епископ Бачки г. Иринеј, изненада и без консултовања са нама Епископима из
РСрпске, осим што је, не знам на који начин и с каквим предлогом или разлогом или изговором, добио усмену
сагласност Митрополита Дабробосанског Г. Николаја, члана Св. Синода (који би, дакле, требао да буде
обавештен о садржају мог писма-протеста), води папског нунција за БиХ (целовиту, у којој, дакле, нема
РСрпске) Франческа Монтеризија, који онда добија сагласност вероватно и од Председника Радована
Караџића, но без консултовања било с које стране Министра вера Давидовића, да оде у Бања Луку и тамо
служи мису (у понедељак 24. 7. 95), посети ненајављено Епископа Бањалучког Јефрема (телефоном сам потом
с њим разговарао и он је зачуђен, док Владика Василије Зворничко-тузлански отворено протествује против те
посете, а без знања нас Епископа из РСрпске).
Господин папски нунције за БиХ – онакву јединствену какву је Папа признао и какву хоће, тј. без нас Срба
и наше самосталности и слободе и наше државе и њених власти, а поготово без наше СПЦркве са тог простора
– понашао се већ поодавно као газда (тако је позвао да му дође у Бискупски двор у Бања Луци предсједник
општине Бања Луке Г. Радић): позива из Ватикана делегацију РСрпске у Ватикан „на разговоре― са државом
Ватиканском, а онда издаје саопштења у којима то све практично негира, наводећи само да је он као надлежни
за БиХ (јединствену) представник државе Ватикан, примио „случајне саговорнике― с Караџићеве стране, који
су „сами тражили пријем― и којима је он „енергично осудио насиље и методе којима се користе босански Срби
према цивилном становништву (у Сребреници) и према снагама Уједињених народа― (Наша Борба, Бгд. –
допис из Рима, 19. 7. 95).
Када је Г. Министар вера Давидовић одбио да пусти нунција Монтеризија у Бања Луку (7-8. јула 95) зато
што Хрвати нису пустили мене у Ман. Завала и Пребиловце, тада су римокатолички коментари били да ту „не
може бити реципроцитета између једног Владике и Папског Нунција.― Зашто онда не иде у Бања Луку неки
римокатолички бискуп, него баш Нунције? Нико од њих није забележио, ни поменуо било где у јавности, да
сам ја лично посетио Бањалучког бискупа Комарицу (22. јуна 95) и потом молио Председника Караџића да
престане зло које Срби избеглице из Западне Славоније чине римокатоличкој бискупији Бањалучкој, што је
заиста и престало, док цео римокатолички свет и даље експлоатише тај случај напада на Комаричину
бискупију, без и речи помена о српској трагедији у Славонској епархији!? Папа Војтила недавно (Вечерњи
лист, Загреб, 17. 7. 95) дрско напада и крајње осуђује Србе због мирног пресељења муслимана из Сребренице,4
а ни раније ни сада не помиње крваво затирање српске Западне Славоније од његових римокатолика Хрвата.
Где је ту макар „репроцитет―?!
Ваша Светости и Оци Синодалци, у чије је име је ишао г. Владика Бачки са Мантеризијем на Пале и
омогућио му, без консултовања са нама Епископима с тог простора, посету Бања Луци? Чију он политику води,
чији је портпарол или политички посредник? Ако је то нека „висока политика,― шта онда да радимо ми мали и
безначајни, а тако ето онемогућавани да своју распету Паству и спаљену Епископију и Светилишта и
Мучилишта посећујемо? Ако је то било са дозволом Српског Патријарха и чланова светог Синода, зашто се
нисте присетили апела на Сабору нас Епископа са ратом захваћених подручја да без нас не решавате питања
наша и о нама? Вероватно је г. Епископ Бачки ишао по наређењу с Дедиња, а измамио благослове Ваше, па је
Г. Караџић, пред таквим ауторитетима попустио, на што ни он није имао права без консултовања са нашим
Епископима из Помесне Српске цркве која на тим просторима крвари. Хоће ли се оваква пракса наставити, или
прекратити?
Београд, 25. јула 1995
4

Епископ Атанасије није могао знати шта се све у време писања овог писма и непосредно пре догађало у Сребреници.
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Синод заговарао поделу Косова и Метохије још 2013.
Кад је реч о синодској бризи за национално јединство треба се подсетити неугодне чињенице да је
управо Синод промовисао идеју поделе Косова и Метохије још 2013. године. Иако патриотски
пробуђени Срби сматрају да је идеју поделе (после Д. Ћосића) заступала садашња власт (Ивица
Дачић, а онда и Александар Вучић), ипак – истинољубиво треба признати – ова идеја је дошла из саме
Цркве, и то из њеног врха: од патријарха и Синода.
Тако је у тексту „Обраћање држави Србији и српском народу поводом парафирања споразума у
Бриселу― његов аутор, негодујући против парафирања текста Бриселског споразума „о принципима
нормализације односâ― између „Београда― и „Приштине,― артикулисао следећу анационалну мисао:
„Нама се чини да би, у односу на овакав споразум, и подела територије била боље, праведније и
одрживије решење― (текст је, подразумева се, у име Светог архијерејског синода саставио и доставио
епископ бачки Иринеј).
Допис је упућен пре свих председнику Томиславу Николићу пошто је у то време, упркос свему,
њему као председнику Републике Србије још увек било могуће саопштити неслагање и критику. Када
је, међутим, на то место дошао Александар Вучић, ствари су се промениле и Синод (а ни патријарх)
ниједном нису упутили реч критике на рачун Вучића.
Дакле, уместо да се каже да никакво признавање ни подела нису могући, Синод се додуше бори
против „потпуног повлачење институционалног присуства Србије на територији њене јужне
покрајине,― али имплицитно предлаже да би „подела територије била боље, праведније и одрживије
решење.― Дакле, Синод се сагласио са ћосићевском идејом која је касније постала и вучићевска.
Када се данас у саборским саопштењима потенцира неприхватљивост поделе, добро би било да
владике мало прелистају старе вести и подсете се да је нико други него Синод те 2013. године изнео
поделу територије као могућу опцију за решење косовског проблема.
Извор: http://www.eparhija-backa.rs/sr/saopstenja/saopstene-za-javnost-svetog-arhijerejskog-sinoda-srpskepravoslavne-crkve
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Мањкава аутокефалија
Иринеј у Цариград – Иринеј из Цариграда
Вук Бачановић
Ратни лидер босанских муслимана и потоњи предсједавајући Предсједништва БиХ, Алија
Изетбеговић, често је своју политичку неодлучност у кључним моментима правдао кетманским
лукавством да ујутро мисли на један, поподне на други, а навече на сасвим трећи начин. Дакако, није
се радило о неком нарочитом дубокоумном промишљању, већ тактичком вагању у циљу што
темељнијег обрачуна како са политичким противницима и свима који су рат схватили преозбиљно,
тако и у циљу што исплативије трговине са другим ситним националистичким лидерима у Босни и
Херцеговини.
Но, такве ствари су разумљиве када је ријеч о макијавелистичком свијету балканске и глобалне
политике. Али, да ли и неоспориве историјске и еклисиолошке чињенице могу упасти у такве
матрице? Ако бисмо то питање поставили актуелном епископу бачком Иринеју Буловићу, одговор не
би био једноставан, а ни интелектуално поштен. То јест, зависио би искључиво од тога које је доба
„данa.― Ево како и зашто.
Они са нешто бољим памћењем, или макар вољом за најпростијим гуглањем, лако ће утврдити да
је на на Богословском факултету Српске православне цркве у Београду од 13. до 15. октобра 2003.
године одржан међународни научни симпозијум на тему „Проблематика савременог црквеног
законодавства.― Стручњаци из цијелог православног свијета, као и правни експерти из Европске
уније, говорили су о разним аспектима ове теме. Једно од најзанимљивијих предавања одржао је
управо актуелни епископ бачки и то на тему „Појам и суштина црквене аутокефалности.― Тема је
заправо била аутентична аутокефалија и аутокефалија у кризи. Преосвећени владика је нагласио да је
потребно ревидирати дефиницију аутокефалије, не сложивши се у битним питањима са Владиславом
Ципином, руским канонологом, који је изнио проруске ставове о аутокефалности. Иринеј је објаснио
да се термин „аутокефалија― јавља доста касно, али да се реална црквена самосталност јавља много
прије самога појма. У разним случајевима аутокефалије постоје и различити степени аутокефалије.
Постоје древне апостолске цркве, затим и оне које су временом добијале и губиле аутокефалност, као
и новије аутокефалне цркве. У погледу ранга и угледа ипак постоји разлика између аутокефалних
цркава: предност имају древне аутокефалије над оним новијим. Бачки владика је био врло децидан:
једино Васељенски сабор може да подари аутокефалију, па и да је оспори, да је сузи и прошири или
можда и укине. Понекад треба разликовати пуну аутокефалију од неке условне или непотпуне
аутокефалије. Поводом аутокефалности Српске цркве, бачки епископ износи мисао која гласи да у
случају СПЦ Свети Сава 1219. није одмах имао аутокефалију онакву какву је ми данас схватамо.
Владика Иринеј је истакао да је велики проблем у савременом свијету што се аутокефалија схвата као
добијање националног и државног суверенитета: „Мислим да ни у нашем случају Свети Сава 1219.
није одмах имао можда аутокефалију онакву какву је ми данас схватамо.― То је било његово
мишљење „ујутро.―
Овакав став је у потпуној сагласности са темељито поткријепљеним радом проф. др Ненада
Милошевића са Катедре за литургику Православног богословског факултета у Београду „Црквена
аутокефалија под призмом устројства и организације Цркве.― Позивајући се на Г. Ралиса и М.
Потлиса, Милошевић је утврдио да се „аутокефалнима... називају оне цркве које имају ‗независни‘
статус, а које су се – због ванредних околности, а уз сагласност матичне Константинопољске цркве –
организовале изван Отоманске империје (Руска, а касније и Јеладска Црква)―; ту дакле, спада „десет
помесних Православних Цркава – Руска, Српска, Румунска, Бугарска, Грузијска, Кипарска, Грчка,
Албанска, Пољска и Чешко-Словачка – које су од матице, Константинопољске Цркве, добиле
независност и право хиротоније свога провојерарха (митрополита, архиепископа или патријарха).― То
значи, што је опет у сагласности са закључком епископа бачког, да је аутокефалност ових десет
цркава, сходно канонском устројству и древном црквеном Предању, „условна и привремена―: услован
је [њихов статус] стога што је њихова самосталност условљена нераскидивим јединством са матицом,
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што се огледа превасходно у литургијском помињању константинопољског патријарха од стране
помесних провјерараха, а затим и апелациним судом (9. и 17. канон Халкидонског сабора), одлукама
помесних сабора, патријаршијским томосима и тако даље. Привремен је пак због тога што статус
ових цркава тек треба да буде потврђен на будућем васељенском сабору, као што је то био случај са
пет древних патријаршија.― Ово ни у ком случају не доводи у питање постојећи црквени поредак или
статус било које од помјесних цркава, будући да „коначан став о питању аутокефалије, односно о
аутокефалном устројству помесних цркава, као и о начину стицања аутокефалнсоти, треба да заузме
будући Велики свеправославни сабор...― . Констатујмо овдје потпуну сагласност ставова Иринеја
бачког и професора Милошевића.
Па ипак, то је било онда. А „онда― ипак није било довољно давно да сви забораве оно што је
Буловић прижељкивао. Иако за шеснаест година све ове чињенице нису и не могу изгубити на својој
утемељености, за владику Буловића је наступило политичко „поподне,― чиме чињенице губе на
важности, а они који их прихватају у складу са њиховом тачношћу, постају мете за спинове и лажне
оптужбе. „Поподневни― владика од прољећа до септембра текуће године оптужује више људи, а
посебно епископа западноамеричког Максима да „умањује значај српске аутокефалности.― Штавише,
владика Иринеј започиње још интензивнију свађу са самим собом када прозива чак и васељенског
патријарха Вартоломеја у, ни мање ни више него литургијској бесједи, у манастиру Ћелије, рекавши
да ни он не сматра да смо ми 1219. године добили праву аутокефалност. Иако овакву сулуду оптужбу
демантује овогодишња проповијед митрополит силивријског Максима који експлицитно тврди да је
молба светог Саве 1219. године прихваћена и да је „синодском одлуком проглашена аутокефалија
Српске цркве, док је по свој прилици Томос био касније издат од стране патријарха (цариградског)
Германа,― као и потпуна подршка Цариграда Српској цркви када је ријеч о питању аутокефалије у
Црној Гори и Македонији, Буловић је наставио свој комични сукоб са самим собом. Не само да је свој
некадашњи став искористио да бескрупулозно клевеће брата по епископству, већ је изазвао и
незапамћен скандал, издејствовавши разноликим сплеткама да нико из СПЦ не присуствује на 800годишњици прославе аутокефалности властите цркве у Никеји. Тиме не само да је онемогућио да
Српска црква наступи као медијатор међу завађеном браћом, Москвом и Цариградом, већ је
беспотребно увриједио људе који ни једним својим ставом, а камоли поступком, нису показали
недобронамјерност према нашој Цркви.
А какав ће бити Буловић „од навече,― није претјерано тешко наслутити. Његове вјерне присталице
којима је снимљени говор њиховог наредбодавца предочен на друштвеним мрежама, већ су почели да
се хватају за сламку, тврдећи да је преосвећени владика такођер рекао да у материју о којој говори
„није упућен и не може то (о питању степена аутокефалности.) да тврди поуздано,― чиме запада у још
неодбрањивију позицију. Ако владика није упућен у комплексно питање аутокефалности да би о томе
имао јасан став, на бази којег ауторитета и знања може одређивати ко јесте, а ко није, ко је њен
присталица, а ко тобожњи противник? Одговор је: само и једино на основу дневног политичарења, то
јесте маске русофилства која му је потребна у црквеним „играма пријестоља― и коју ће такођер
одбацити када му више не буде потребна, као што је одбацио и „фанариотску.― Врло лако, према
томе, можемо замислити ситуацију у којој ће против неког епископа у будућности бити покренута
медијска харанга јер је, тобоже, претјерани русофил, баш као што данас страдају они чије је ставове
епископ бачки некада у потпуности дијелио, или су му били небитни, било да је ријеч о теорији
еволуције или првенству Васељенске патријаршије.
Када и ако понестане таквих непријатеља, ко зна шта би могао постати сљедећи аргумент за
погром или оптужбу за шизму. Изостанак лајка на фотографији додјеле Ордена светог Саве или већ
неког другог признања Александру Вучићу? Или можда писање било каквог рада у којем једина
референца неће бити проповиједи епископа бачког након што његови ботови униште или обесмисле
сваки траг Буловићевог мишљења које не би било „ноћно―? „Ноћна― машта, свакако, може свашта и
из колажа њених перверзија и девијација стварности није превише лако погодити комбинацију
бесмислица које ће бити одабране за уништавање туђих живота. Има само једна која дефинитивно
неће, а то је склоност уништавања живота мале дјеце коју Буловић својим посушницима никада није
замјерио.
П.С.
Опште је познато да је Алија Изетбеговић у својој технологији владања обичавао свакој
страначкој улизици и удворици која му се појави са неком „генијалном― идејом рећи: „У праву си!―,
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што је значило и одобравање акција у складу са идејом, ма шта она била, од криминала до свакојаких
злочинстава. У таквим правилима игрице је врло лако свакога пустити низ воду и уништити ријечима:
„Ја ти то рекао? Ма ти си се то нешто мало забунио!― Осим, наравно, оне који код лидера таквог
формата не долазе по мишљење и дозволе. А такви Буловићу највише сметају.
Извор:
https://politikon.rs/2019/10/19/irinej-u-carigrad-irinej-iz-carigrada-ili-kako-bi-alija-izetbegovicrezonovao-o-autokefalnostisrpske-crkve/
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Фалсификат од 6. јуна, уочи Крита 2016.
Већина упућених се сећа да је Свети архијерејски сабор маја месеца 2016. године донео одлуку да
ће Српска православна црква учествовати на Светом и великом сабору на Криту од 17. до 26. јуна
2016. године.
И док су се архијереји одређени да путују на Крит ради учешћа на Сабору припремали у духу
одлуке мајског Сабора (видети Саопштење од 25. маја у коме се каже: „поздрављамо сазивање
аутокефалних православних цркава на Свети и велики сабор, који ће, ако Бог дâ, бити одржан у
Православној академији на Криту о Педесетници, од 17. до 26. јуна 2016. године―), у име Светог
архијерејског синода објављен је текст 6. јуна 2016. године у коме се износе недоговорени ставови, од
којих је најзвучнији онај којим СПЦ у минут до дванаест предлаже да се одложи Критски сабор.
Синодски акт је заведен под Бр. 793 од 6. јуна 2016. године, а вест је објављена као 2. Синодско
писмо Српске Православне Цркве Његовој Светости Васељенском Патријарху г. г. Вартоломеју, чији
је текст достављен и свим Предстојатељима Православних Цркава и њиховим Свештеним
Синодима. Проблем је, међутим, што ниједно заседање Синода није одобрило овакво „Синодско
писмо.― Стил епископа бачког је у писму сасвим препознатљив свима који су читали његова
саопштења, па је искључено да је писмо саставио српски патријарх без консултовања са осталим
члановима Синода.
Текст се може прочитати на: http://www.spc.rs/sr/o_svetom_velikom_saboru_pravoslavne_crkve
Свакако најскандалознија реченица у целом тексту гласи:
„Приморани смо са жалошћу — али уједно и са пуним осећањем своје пастирске и, уопште,
црквене одговорности — да обавестимо Вашу драгу и уважену Светост и Ваш Свети и Свештени
Синод да, будући да све ово јесте овако, наша Црква осећа тешкоћу да учествује на сазваном
Светом и Великом Сабору и предлаже његово одлагање на неко време, с тим што би се наше
скоро, уз помоћ Божју, сабрање на Криту сматрало за предсаборско међуправославно саветовање у
циљу допунске припреме Сабора и побољшања његових текстова, или, највише, као почетна фаза
читавог саборског процеса, који треба довршити у продужетку, у следећој фази, након што буду
уклоњене несугласице и буду постигнути и једномислије и консензус Цркава.―
Осим што је – на основу стогодишње припреме Светог и великог сабора и начина на који се о
свим темама одлучивало принципом консензуса – било јасно да ниједна црква појединачно не може
да мења карактер и профил Сабора, остаје загонетно и то како је било могуће да патријарх и бачки
владика Иринеј на своју руку упуте овакво писмо? Како је било могуће да то учине без сазивања
седнице Синода или консултовања са члановима Синода (који су потврдили да им писмо није било
предочено)? И како је могуће да они потпуно преиначе одлуку архијереја са мајског Сабора?
Непрестана злоупотреба службеног положаја од стране Иринеја Буловића овде је доспела до тачке
кључања: игнорисањем саборске воље припретио је бојкотом ником другом него првопрестолној
цркви која је уз сагласност свих аутокефалних цркава сазвала Свети и велики сабор од 17. до 26. јуна
2016. године на Криту.
С обзиром на пометњу која је уследила у православном свету, те то да је управо позивајући се на
ово (Буловићево) писмо Руска црква навела да одустаје од учешћа на Критском сабору, српски
архијереји су били у недоумици да ли се треба држати одлуке мајског Сабора или веровати потоњим
(Буловићевим) оглашавањима?
Стога је група архијереја предвођена митрополитом црногорско-приморским Амфилохијем
одлучила да покрене Апел за учешће Српске цркве на Критском сабору. Захваљујући том Апелу,
дошло је до сазивања проширеног Синода 15. јуна 2016. године на коме је отклоњена свака
недоумица у вези са учешћем СПЦ у раду Критског сабора. Више о томе сабрању може се прочитати
овде: http://www.spc.rs/sr/saopshtenje_za_javnost_31.
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Оспоравање аутокефалије Грчкој Цркви
Поводом одлуке Грчке цркве да призна Православну цркву Украјине
На званичном сајту СПЦ 20. октобра 2019. године појавио се текст бачког владике Иринеја под
насловом
„Црква
Јеладе
признала
Православну
Цркву
Украјине―
(http://www.spc.rs/sr/crkva_jelade_priznala_pravoslavnu_crkvu_ukrajine). Аутор није потписао овај текст
у својству портпорала СПЦ, већ просто као бачки епископ (Вероватно да су његови послушници на
сајту СПЦ сматрали да је најнормалније да текст са сајта Бачке епархије аутоматски поставе на
званично гласило СПЦ). Јасно је да бачки владика износи овде свој став, али – гледајући отворено –
његови текстови на званичном сајту СПЦ се увек доживљавају као званични став патријарха и укупне
Српске цркве. Сличан однос према његовим саопштењима он је успео да наметне одавно, но, током
2018. и 2019. изгубила се свака граница у том погледу.
Текст почиње констатовањем да је 19. октобра текуће године у Солуну служена литургија на којој
су саслуживали патријарх цариградски Вартоломеј и архиепископ атински Јероним којом приликом
су поменули поглавара новопроглашене аутокефалне Православне цркве Украјине. Писац овог
„саопштења― одмах примећује да је архиепископ Јероним тиме „практично признао такозвану
Православну цркву Украјине.―
У тексту се износе разне погрешне тврдње, па је ред да се на њих осврнемо. Но, најпре једно
разјашњење. Бачки епископ је у својству портпарола СПЦ више од годину дана у вези са
„украјинским питањем― засипао српску и ину јавност разноразним саопштењима, ставовима и
гледиштима, и то све преко званичног гласила СПЦ. Његовим оштрим и гневним осудама Цариграда
чудили су се многи, док су се Руси радовали да у свету имају врло оданог „портпарола― који још
тврђе од њих брани њихову политику. Очекивало се од Српске цркве да заузме „средњи пут― и да –
захваљујући добрим односима са Русијом и Цариградом – у својству медијатора покрене преговоре
између страна у сукобу. То би било много целисходније и плодотворније од пуког и ружног
прозивања Цариграда за „грех раскола.― Међутим, ништа од тога се није десило. Иринеј бачки је себе
прогласио за „уста СПЦ― и нанео нам непроцењиву штету. За то време остале православне цркве су
чекале да се полако слегне прашина, па да онда крену са својим иницијативама.
Осврнимо се сада на спорне тврдње бачког владике у његовој рефлексији.
Прва од њих гласи да „Грчка Црква нема Предстојатеља јер јој Цариград никад није ни признао
праву и пуну аутокефалију.― Индикативно је да бачки владика у 2019. години износи мноштво
револуционарних ставова. Наиме, ово је прилично јак став и квалификација – целу једну аутокефалну
цркву он потцењује тиме што јој негира аутокефалност. Аутокефалија Јеладске цркве је једна
историјска чињеница и она спада у ону врсту новијих форми аутокефалије („условних,― како их проф.
Ненад Милошевић описује у свом научном тексту). Дакле, бачки владика прво мора да се разјасни са
канонистима (а и својим колегама професорима) пре него што Јеладској цркви порекне
аутокефалност. Целокупна Јеладска црква сматрала је да има потпуну аутокефалију али је, ето, 20.
октобра 2019. године од бачког владике сазнала да то није „пуна и права― аутокефалија.
Друга нетачност у тексту јесте она по којој је „такозвана Православна црква Украјине,― како каже
бачки владика, „склепана од украјинских расколничких групација.― Наиме, ако се ствар добро
сагледа, у Украјини – са гледишта званичног православља – нема расколника у новопроглашеној
„Православној цркви Украјине.― Израз „расколници― користи Москва и бачки владика, али не и
остале православне цркве. Црква о којој је реч је од јануара ове године призната од Васељенске
патријаршије, а од 20. октобра и од аутокефалне Јеладске цркве. Дакле, бачки владика је дужан да
констатује да је то његов приватни став или, можда, став једне помесне цркве каква је СПЦ. Није,
међутим, да у том смислу износи коначне судове.
Пошто је констатовао да је име „лажног― митрополита „кијевског и све Украјине― Епифанија
(Думенка) унето у диптихе Грчке православне цркве, бачки владика прелази на следећу крупну
констатацију. Буловић у последње време не преза од алармантних изјава, али су оне увек препричани
ставови Москве, па га почујмо шта овде каже: „Овај поступак је последњи корак пред амбисом још
дубљег и опаснијег раскола у васељенском Православљу.― Ако се на тренутак заборави да је бачки
владика само један од епископа СПЦ, нормалан човек ће се одмах питати ко је овом умишљеном
пророку дао овлашћење да најављује раскол у васељенском православљу? Да ли га је сам Господ Бог
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овластио за такву улогу? И да ли је раскол заиста последица тога што је архиепископ Јероним
поменуо поглавара ПЦУ Епифанија?
Да се вратимо клирицима новоформиране цркве у Украјини. Бачки владика њих назива
„расколницима из Украјине који уствари немају никакав свештени чин, нити уопште припадају
Православној цркви.― Канонски гледано, то је само половично тачно. Прво, ти „расколници― су већ
признати од такорећи већине православног света. Једни су их званично признали (Цариград и Грчка),
док други (у које спада и СПЦ) то (још) нису званично учинили. Да ли бачки владика мисли да су они
„расколници― само зато што нису признати као „аутокефални―? По тој логици су расколници и
припадници тзв. „Православне цркве Америке― које је Москва 1970. једнострано прогласила за
аутокефалне! Но, знамо да није тако. Само непознавање црквене историје може овакав дилетантски
приступ бачког владике оправдати. Да су се истом логиком руководили српски јерарси када је
Московска патријаршија (Свети синод на челу са патријархом Тихоном и Виши црквени савет
Московске патријаршије, 5. маја 1922. године) укинула „Руску заграничну цркву― и прогласила је
неканонском, за разлику од СПЦ која их је примила под своје окриље у Сремским Карловцима,
ништа не би било од руске дијаспоре! Али, познавање историје није јача страна бачког владике, у шта
смо се сви уверили више пута до сада.
Иако је званично Москва прекинула општење са Цариградом, Бачки тврди да „раскол није
изазвала Руска православна црква него искључиво Цариградска патријаршија.― Иако сви знамо да је
Цариград својим потезом изазвао актуелну „украјинску кризу― (која је деценијама тињала, свакако не
заслугом Цариграда), чињеница је да објективно он није изазвао раскол – раскол ствара онај ко
прекине општење (овде: Москва), а не онај ко инсистира на општењу (овде: Цариград).
Потом бачки истиче како он зна „колико одговорности, трезвености, расуђивања и стрпљења
Московска патријаршија показује откако је суочена са овим страшним изазовом.― Смемо ли упитати
како он то зна ако не тиме што је стално на вези са Москвом, као њихов главни сателит у СПЦ и
портпарол у целом православљу?!
Идеолошки приступ – који овај човек увек маскира позивањем на верност Цркви – показује и
следећи став. Наиме, кога ће бачки владика оптужити за поклекнуће угледне Јеладске цркве (која је
више од једне деценије хранила бачког) – он то зове „легање на руду― – ако не „Фанар, Вашингтон и
Бог зна кога све још―!! Иринеј Буловић је од многих уцењивача Јеладске цркве лако детектовао Фанар
и Америку, али претпоставља да их има још, али ето он нема података. Прилично неозбиљно за једног
црквеног вођу: без доказа оптуживати неког за притиске! Зар тако не раде све силе које се воде
логиком блоковских подела.
У маниру губитника који се за сламку хвата, он очекује да ће архиепископ Јероним ревидирати
одлуку своје Цркве (апсолутна већина грчких митрополита је подржала признање аутокефалне Цркве
Украјине). У супротном, пророкује новосадски владика, „ако се не тргне у последњи час, архиепископ
Јероним ће поделити одговорност пред Богом, Црквом и историјом са патријархом Вартоломејем.―
Ту неће помоћи Буловићеве громопуцатељне изјаве, попут оне да „грех и злочин раскола ни
мученичка крв не може спрати.―
Владика Иринеј Буловић треба да буде свестан да својим наступима наводи Србе да се отворено
сврстају на страну Москве и тиме допринесу даљем продубљивању проблема који погађа све
православне. Да је барем нешто научио од досадашњег држања осталих аутокефалних цркава Буловић
не би директно „подстицао― верну децу СПЦ на расколничко понашање.
Напослетку, бачки владика никада до 2019. године није оспоравао титулу васељенског патријарха.
Напротив, када год би неко инсистирао да се ради о патријарху цариградском он би пожурио да га
исправи рекавши да је васељенски патријарх историјска титула која се не може мењати сходно
дневнополитичким интересима. У том смислу, запитајмо где је то одједном Иринеј бачки прочитао да
у тумачењу Цариграда „васељенски патријарх‖ означава „епископа све васељене‖? Или како додаје
Иринеј: „планете Земље, како суштински гласи савремена новаторска и – рећи ћу без зазора –
неправославна црквено-политичка идеологија Васељенске патријаршије, Фанара или како већ ко воли
да се изрази―.
Закључна мисао бачког епископа звучи патетично, песимистично и нимало „икономијски―:
„непокајане украјинске расколнике не признајемо ни за припаднике Цркве, а камоли за нормалну
аутокефалну Православну Цркву―. Где се денула еклисиологија светих отаца? Шта би са ставом
Василија Великог? Или Марка Ефескога који је Римску цркву и после неуспелог Флорентинског
сабора називао црквом?!
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Закључимо овде да се ради о жалосном окончању каријере човека који је јавно говорио да се
родио као Србин, а да ће умрети као Јелин. Изгледа да је Иринеј у себи сахранио и Србина и Јелина,
али је зато васкрсао као Рус. Здравствуй, владыка!
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Одговор Грчке цркве на оптужбе бачког владике и других сличних њему
Под насловом „Црква Јеладе је без присиле донеле одлуку о Украјини― (Η Εθθιεζία ηες Ειιάδος
αποθάζηζε αβίαζηα γηα ηελ Οσθραλία), интернет агенција Ромфеа је објавила следеће саопштење
Синода Грчке цркве од 11. децембра 2019:
Од понедељка 9. децембра до данас, Стални свештени синод Грчке цркве у свом 163. синодском
мандату, под преседавањем блажењејшег архиепископа атинског и целе Јеладе господина Јеронима, у
својим трима заседањима размотрио је... узевши у обзир оно што се с времена на време говори, пише
и путем електронских медија шири о томе да ће Грчка црква, пошто је саборно прихватила
аутокефалију Украјинске цркве коју је прогласила Васељенска Патријаршија, евентуално бити
одговорна за некакве геополитичке промене и проблеме који се могу јавити у нашем окружењу,
изјављује следеће:
• Грчка црква слободно и без присиле, у оквирима своје саборности, одлучила је да призна
аутокефалију Украјинске цркве коју је прогласила Васељенска Патријаршија. Ова конкретна одлука
темељи се искључиво на канонском и црквеном Предању и нема никакве везе са „национализмом― и
другим утицајима „одозго,― како појединци без расуђивања и сасвим олако разглашавају.
• Наша света црква потпуно и суштински поштује слободу и одговорност свакога човека,
људска права житеља сваке земље, и религијска уверења чланова свих једноверних хришћанских
цркава, и увек се моли „за мир целога света.―
На крају, Свештени синод одговорно изјављује да је било које супротно мишљење, исказ и
указивање на ову конкретну тему неблаговремено, без расуђивања, и да по свему потиче „од злога.―
Из Свештеног синода Грчке цркве
Извор: https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/33705-dis-i-ekklisia-tis-ellados-apofasise-abiasta-gia-tinoukrania?sfns=mo
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Зашто Српска црква није била у Никеји 2019. године?
Вук Бачановић
Једном дијелу јавности познат је недавни потез портпарола СПЦ Иринеја Буловића да спријечи
одлазак српских архијереја на прославу коју је поводом јубилеја СПЦ у Никеји организовао
васељенски патријарх Вартоломеј.
У свом одговору на позив Првопријестолне цркве, епископ бачки је поменуо да СПЦ ове године
слави 800 година своје аутокефалности а не (просто) хиротоније Светог Саве, па пошто нам Цариград
то „негира,― то ми не прихватамо такво ниподаштавање. Но, да ли је ли баш тако?
У стварности, јавност је обавјештена да је управо СПЦ прошле године у своме позиву свим
предстојатељима православних цркава пропустила спомињање аутокефалије и навела само јубилеј 800
година од хиротоније Светога Саве 1219. године у Никеји. Садржај тог писма, које је предочено
јавности, нико није негирао.
Кажњавајући Мајку цркву овим неодазивањем на позив, бачки владика мисли да задаје ударац
Вартоломеју и Васељенској патријаршији. Међутим, тешко је да ће се жељени ефекат и постићи. Прије
можемо рећи да се ради о бумерангу. Гађајући Цариград Иринеј је погодио себе. Наравно, и образ
СПЦ. Треба ли заборавити чињеницу да је 2003. године и сам бачки владика говорио да он (некако
несигурно) „мисли― да Свети Сава није издејствовао баш онакву аутокефалију како то ми данас
замишљамо? Не. Јер он тада није исказао ништа друго него опште мјесто: у то вријеме аутокефалија
није постојала у данашњем смислу.
Но, замислимо чак и да је бачки владика у праву. Замислимо да је СПЦ у позиву заиста поменула
аутокефалију а да је Вартоломеј пропустио то да наведе у свом позиву. Да ли би још увијек требало да
важи принцип: не поштујеш ме – нећу ни ја тебе? Можда одговор лежи, ако ништа друго, а оно у самој
српској теологији.
Ако погледамо дјела двојице највећих српских духовника и теолога 20. вијека – светог Николаја
Жичког и светог Јустина Ћелијског – примјетићемо један чудноват феномен. Обојица ових великана
су написали житије Светог Саве. Оба ова ремек дјела српске житијне али и историографске
књижевности су доступна на интернету.
Индикативно је то што ни др Николај Велимировић, ни др Јустин Поповић нигдје у житију Светог
Саве не спомињу ријеч „аутокефалија.― У томе они нису усамљени међу српским писцима прошлих и
новијих времена. Погледајмо како они гледају на Савин боравак у Никеји.
Тамо гдје описује да је Сава „издејствовао― да се будући српски архиепископ бира и рукополаже у
Србији, Јустин Поповић тај чин не описује као добијање самосталности, него просто као благослов,
при чему цитира и Грамату (замислите: не помиње се фамозни „томос―!) која каже само сљедеће: „Ја
Мануил, васељенски патријарх и архиепископ Константинова града, новога Рима, у име Господа нашег
Исуса Христа посветих Саву за архиепископа све Српске земље, и дадох му у Богу власт: да по свој
његовој области црквеној посвећује епископе, свештенике и ђаконе; да разрјешује и везује кривице
сагрјешења људских; и да све учи и крштава у име Оца и Сина и Светога Духа; и нека сви православни
хришћани слушају њега као и мене самог.― На готово исти начин пише и Николај Жички. Ни ријечи о
„аутокефалији,― „томосу― и сл. звучним појмовима важним за бачког портпарола.
Овдје нису можда битни сви хагиографски детаљи (попут, рецимо, оног који каже да је Сава
растужио цара и патријарха тражећи да српске владике више не долазе на хиротоније у Цариград:
„чувши ову неочекивану молбу, цар се измијени у лицу. Она се не допаде ни патријарху―).
Поента је врло јасна. Можда Српска црква заиста није добила ону врсту аутокефалије каква се
појавила у новија времена. Јер, историјска чињеница гласи да је, дајући СПЦ благослов да самостално
уређује свој живот, Цариградска црква као услов поставила да се у Српским земљама „међу првим―
помиње име Васељенског патријарха. У канонском праву се зна шта то значи. Проф. Благота
Гардашевић каже да је „Цариградска патријаршија узету обавезу спомињања њеног поглавара на
богослужењима сматрала као зависност од матере цркве.― То подвлачи и проф. Ненад Милошевић
када каже „биће да је од Светога Саве српски архиепископ уживао статус аутокефалног архиепископа,
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и то у односу на охридског архиепископа и драчког митрополита― (другим ријечима, професор тврди
да смо аутокефални били, али само у односу на наша два сусједа; врло занимљиво!). Сви историчари
се око тога слажу: обавеза да се спомене патријарх је де јуре умањивала аутокефалност Српске цркве.
Наравно, де факто је то била једна самостална црква у унутрашњој управној организацији – али, ово је
малени детаљ, није била аутокефална у склопу тадашње важеће пентархијске структуре Цркве . Без
обзира на то, наша аутокефалија данас је неоспорна, нетакнута и нико је не доводи у питање – а
најмање Цариград.
Колико су оптужбе епископа бачког смијешне, свједочи и његов став који је изнио на другој
сједници Комисије за промену Устава СПЦ, одржаној 25. децембра 2002. године на Богословском
факултету у Београду, а то је да „у свету свођења аутокефалије на црквени поредак који није у служби
ни државе, ни нације, ни идеологије, ни било какве овоземаљске стварости, ми ћемо моћи много боље
да организујемо живот Цркве у свету и да имамо помесну цркву у њеној неокрњеној пуноћи, мислим
на епископију, а и помесну цркву у овом новијем канонском смислу, као збир неких епископија које
сачињавају једну целину са првим јерархом једне шире или уже области, што данас условно називамо
аутокефалном црквом.― Бачки се ту не зауставља, већ тврди да „појам аутокефалије морамо
богословски и канонски очистити, поново га крстити, препородити и онда на новим основама
поставити односе међу помесним црквама,― те „да у светлу те потребе преиспитамо назив цркве.― Да
то није представљало никакав проблематичан став, свједочи и образложење преосвећеног:
„У погледу Томоса ми нисмо ни имали право да такав назив себи дајемо. Томос одређује неке
битне ствари у погледу аутокефалије. Морамо бити поштени и направити разлику између ових новијих
аутокефалија, са свим њиховим садржајима који су последица одлуке једне помесне цркве,
Цариградске цркве, да неким деловима своје јурисдикције призна тај самостални статус, и
аутокефалије у смислу оних древних цркава које су тај статус добиле на васељенским саборима. То не
значи да у пракси нисмо мање самостални у односу на њих, нити нам то неко оспорава, али, ипак, нека
разлика ту постоји. Наиме, наш статус још подлеже провери васељенских сабора, а њихов не
подлеже.―
Према томе, оно што је посебно битно да се схвати – с оне стране тренутачног опортунизма бачког
владике и сличних њему – јесте да се у СПЦ до 2019. године на проблематику „аутокефалности― није
гледало истим очима. То смо видјели и на основу примјера светитеља Николаја и Јустина. Будући да
сам по вокацији историчар и да немам формално богословско образовање, за мишљење о овој
проблематици сам консултовао и више пријатеља који су завршили ПБФ. Сви одреда су ми саопштили
да су им професори истицали да то и није ни била аутокефалија него нека врста самосталности. Према
томе, постоји анахронизам када је ријеч о гледању на појам аутокефалије у 13. и, рецимо, 19. вијеку.
Наравно, у датом тренутку током средњег вијека ми смо постали потпуно аутокефални, али то потпуно
(како нас уче св. Николај, св. Јустин, Буловић и Милошевић, да поменом само неке) није било далеке
1219. године.
Но, умјесто да призна чињенице, епископ бачки нас затрпава конструкцијама. Потписујући се као
„Информативна служба Српске православне цркве,― он сваку врсту покушаја отворене дебате, чак о
ставовима које је сам, аргументовано, заступао, назива „најамбициознија кампања против наше Цркве
у последње три деценије,― успоређујући је са методама специјалног рата. Информативнна служба
поново понавља стару матрицу да „цариградска теорија гласи да Свети Сава није ни добио
аутокефалију него да аутокефалија Цркве у Србији датира из 19. века, а аутокефалија уједињене
Српске Цркве из 20. века― и да су такве тврдње ту да „што више саблазне народ, а ослабе и разједине
Српску Православну Цркву, како би она постала плен онима који праве хаос у васељенском
Православљу и продубљују расколе, најпре у Украјини, а затим редом.― Ова тврдња је бизарна не само
због тога што саблазни управо долазе од недостатка било какве принципјелности, почевши од
еклисиолошких питања, па до заташкавања случајева педофилије и других девијантности, него због
тога што је епископ бачки, односно „Информативна служба,― поново оптужио самога себе.
И ту долазимо до врло логичног питања: чији је човјек епископ бачки и коме иде на руку
заоштравање односа са Васељенском патријаршијом? Када својим критичарима спочитава да се
додворавају Вартоломеју јер „још увек, није великодушно подарио аутокефалију расколничкој
јерархији Северне Македоније,― на који начин мисли да његов свађалачки курс то може
предуприједити? Или се, заправо, ради о својеврсном „самоиспуњујућем пророчанству,― које епископ
бачки изриче управо због тога што такав сценарио и прижељкује?
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Позиција која позива на дијалог и помирење јесте и позиција у којој главну улогу играју
аргументи, док хаос, сукоби и зла крв одговарају само онима који желе ловити у мутном и којима је то
једина шанса за пробитак.
Извор:
https://politikon.rs/2019/10/22/tragom-saopstenja-informativne-sluzbe-spc-zasto-backi-napadasvoga-duhovnog-oca/
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Напад на аутокефалну Грчку цркву
Панајотис А. Андриопулос
Директан напад против Васељенске патријаршије, али и Јеладске цркве, извршио је овога пута
епископ бачки Иринеј (Буловић) из СПЦ, а поводом признања аутокефалности Украјинске цркве.
Његов запаљиви текст објављен је на сајту Бачке епископије, али и на сајту Српске патријаршије,
као да тобож патријарха Иринеја и целокупну Српску цркву представља овај сателит Москве, Иринеј
Бачки.
Наравно, његов текст већ кружи интернетом и на грчком језику, посебно на русофилским вебсајтовима, под насловима попут овога: „Српска православна црква: Признање расколника од стране
Грчке продубиће раскол,― где се јасно види да Бачки сматра себе за глас и мишљење Српске цркве. Он
сам добро зна да има јерараха који нису на његовој линији. Да видимо главне елементе текста
епископа бачког:
1. Поводом свете литургије у храму „Ахиропиитос― у Солуну, он наводи да је архиепископ
атински и целе Грчке г. Јероним, не у својству предстојатеља (јер, како Бачки пише, Фанар није
признао пуну и савршену аутокефалију Јеладској цркви), већ у својству председника Синода,
практично признао такозвану Православну цркву Украјине (састављену од украјинских расколничких
група, без мишљења Онуфријеве канонске цркве) помињањем лажног митрополита кијевског и целе
Украјине Епифанија Думенка на светој литургији, као предстојатеља, што значи да је његово име
уписано у Диптихе Јеладске цркве.
2. Ово дело, тврди, јесте последњи корак пред амбисом још дубљег и опаснијег раскола у целом
православљу.
3. Он понавља речи из саопштења Московске патријаршије, наиме, да ће Москва прекинути
општење са онима који су у општењу са расколницима, и да признање Епифанија значи брисање имена
архиепископа атинског из Диптиха Руске цркве.
4. Одговорност за евентуални наставак и продубљивање раскола који је изазвао Цариград, а не
Руска црква, сносиће и Грчка црква, која дејствује по упутствима Фанара, Вашингтона, и Господ зна
кога све још.
5. Није касно да се архиепископ Јероним, који има простора за маневар, заустави и не допринесе
још већем и болнијем расколу у Православној цркви. Није касно да се сам сети и друге подсети на
светоотачку изреку да ни крв мучеништва не може да опере грех раскола.
6. Ако се не тргне у последњи час, архиепископ Јероним ће поделити одговорност пред Богом,
Црквом и историјом са патријархом Вартоломејем који, нажалост, заборавља да је он у првом реду
епископ Константинопоља, данас Истамбула, а да титула „васељенски патријарх― заправо означава
првог епископа византијске „васељене,― како је у званичној идеологији називана Ромејска или
Источноримска империја, а не „епископа све васељене,― односно планете Земље, како суштински
гласи – по бачком – савремена новаторска и неправославна црквено-политичка идеологија Васељенске
патријаршије.
7. Став Српске правослaвне цркве, саборски формулисан, остаје неизмењен: непокајане украјинске
расколнике не признајемо ни за припаднике Цркве, акамоли за нормалну аутокефалну православну
цркву.
Из горе наведеног сасвим се јасно види да је бачки апсолутно на линији Москве, одапињући
претње и против Грчке цркве (да ће сносити велику одговорност итд.) уколико буде признала
аутокефалију Украјине.
Да видимо, међутим, и предисторију бачког Иринеја.
Пре годину дана (септембра 2018) светлост дана угледао је текст бачког у вези са црквеним
питањем у Украјини. Школован у Грчкој, српски јерарх се јавно ставио на страну Московске
патријаршије рекавши нам да говори „по савести и искрено― и завршавајући свој текст реченицом:
„Написах и своју душу спасих.―
Али, колико је искрен епископ бачки?
Познато је да је свим силама (ноктима и зубима) покушавао да поништи учешће Српске цркве на
Светом и великом православном сабору.
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Српска средства јавног информисања, неколико дана пре сазивања Светог и великог сабора,
говорила су о покушају пуча у Цркви, објављујући информације по којима је бачки Иринеј покушао да
спречи учешће Српске цркве на Сабору, да би тако задовољио Руску цркву. Још се у истој вести
помиње и писмо архиепископа охридског г. Јована патријарху г. Иринеју, у којем оптужује епископа
бачког за покушај црквеног пуча.
На крају је Српска црква учествовала на Светом и великом сабору, захваљујући интервенцији
млађих јерараха који су изоловали бачког Иринеја.
Међутим, епископ бачки је дошао на Сабор, али је одмах после издао један „ферман―
објашњавајући нам зашто није потписао текст „Однос Православне цркве са осталим хришћанским
светом.―
Уз све речено, он је јуна 2018. био домаћин Генералне скупштине Савета европских цркава (КЕК)
у свом седишту у Новом Саду. Дакле, примио је европске цркве као „црквене заједнице,― како је
карактерисао све цркве, осим Римокатоличке, у свом тексту?
Једини се он из Српске цркве у последње време често јавно изражавао о својој „забринутости― око
чињенице да је Васељенска патријаршија разговарала са кључним чиниоцима из Украјине о питању
аутокефалије.
Наравно да је он и састављач писма које је васељенском патријарху послао патријарх српски г.
Иринеј о украјинском питању, а које је било објављено уочи посете патријарха московског Кирила
Фанару (31. 8. 2018).
Исти он који у свом новијем тексту жели да нас убеди да је „начин изражавања по питању
Украјине еклисиолошки и канонски непрезицан, понекад и доводи у заблуду, независно од добре
намере већине изреченог.―
Шта хоће коначно бачки Иринеј?
Готово да је читав његов став годинама унапред испланиран из чисто политичких разлога, макар се
тврдило супротно.
Јасно је говорио и 2014, поводом санкција Европске заједнице Русији: „Имају право да верују да
никада нећемо бити против Русије, то никада нећемо урадити. Сигурно да последице ових наших
одлука нису увек пријатне за нас, али шта ми ту можемо да урадимо?―
На другом месту у својим изјавама наглашавао је: „Запад је преварио Горбачова и прве
постсовјетске руске вође. Обећали су да се НАТО неће ширити по целој Немачкој. Такође је било
договорено да се неће ширити у источној Европи и у бившим совјетским републикама. Према томе,
њихови поступци показују да желе да покажу своје присуство близу Москве, и сасвим је јасно да
моћна Русија реагује на то.―
Да ли, дакле, ико верује да бачки Иринеј жели цркву далеко од „политичких интервенција“ или
да он није сателит Москве?
Биће да он сам треба озбиљно да се запита да ли, пишући оно што пише, спасава своју душу…
Изгледа да ће он који је некада говорио „родио сам се као Србин, а умрећу као Јелин― на крају
умрети као Москаљ.
Извор: http://fanarion.blogspot.com/2019/10/blog-post_38.html?m=1 (текст је изворно писан на грчком,
овде доносимо наш превод)
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Неморални напад на Грчку цркву и њеног предстојатеља
Ставрос Зимас
Грчка црква у југословенском братоубилачком рату изразито се ставила на страну Срба који су
успешно ширили мит да се Радован Караџић и Ратко Младић боре у Босни и Хрватској бранећи
„светиње над светињама― православља које су биле изложене претњи муслимана и папе. Тоне
хуманитарне помоћи и милиони, у коферима, које је скупљала од верних за „српску браћу у Христу,―
одлазиле су шлеперима за Београд, одакле их је Српска црква делила искључиво (док се није чуо
међународни вапај) незаштићеним сународницима, не интересујући се или стављајући у други план
иноверну дечицу из суседства.
Владика новосадски Иринеј Буловић, грчки ђак, био је тада један од оних који су располагали овом
помоћи из Грчке и онај који је по превасходству пласирао грчком верском, и не само верском,
слушалаштву причу о правима православног света у Југославији која се распадала, а која су се, по
њему, поистовећивала са Милошевићевим правима и правима српског народа.
Сам владика, који је тада певао „тебе појем, тебе благословим― Грчкој цркви и њеним верницима,
недавно је снажно напао, на ивици увреде, Грчку цркву и њеног предстојатеља архиепископа
Јеронима, поводом признавања аутокефалности, од стране Атине, Православној цркви Украјине.
Својом објавом на званичном сајту Српске цркве потценио је лидерски профил г. Јеронима,
приказујући га као обичног митрополита који просто само председава Светим синодом. И не само то,
него је окарактерисао одлуку Грчке цркве да се сврста заједно са Васељенском патријаршијом по
украјинском питању као „последњи корак пред провалијом једног још дубљег и опаснијег раскола у
васељенском Православљу.― Владика Буловић није било који свештеник који може тако да застрани у
својим речима. Он је предводник свемоћног русофилског крила у Српској цркви и амбициозни
наследник садашњег престарелог патријарха Иринеја, и то у земљи која представља јабуку раздора за
руски и западни утицај на Балкану. Они боље упућени тврде да он командује српском патријарху.
По Буловићу, „раскол није изазвала Руска православна црква, него искључиво Константинопољска
патријаршија,― за чије ће евентуално ширење „бити одговорна Православна грчка црква као једина
црква која је, после дугог отпора, поклекнула и поступила по наредби Фанара, Вашингтона и Бог зна
кога још.― Неморалан напад, како га карактеришу грчки црквени кругови, српског јерарха против
Грчке цркве, није ништа друго до једна епизода у махнитом унутарправославном, са геополитичким
последицама, сукобу око украјинског питања у који су се уплели Кремљ и Стејт департмент.
Сукоб Васељенске патријаршије и Руске цркве брзо је изашао из троугла Фанар – Москва – Кијев и
раширио се по православним црквеним структурама широм света. Свака страна пребројава своје
пријатеље, очекујући да ће бити на њиховој страни.
Притисци и претње
Руска страна притиска патријаршије и аутокефалне цркве широм планете да не признају
„расколничку― Украјинску цркву, претећи „издајницима― казнама као што су прекид општења и
укидање економског „благослова,― чиме поједине (најсиромашније и најслабије) држи везанима за
„брод― свог утицаја. Извори Фанара наводе да онде где руска страна не нађе одзив, поставља своје
структуре (парохије, храмове) поред постојећих Васељенске патријаршије, док је у битку увела и
моћно оружје машинерије религиозног туризма који милионе руских верника доводи на поклоничка
места (Јерусалим, Патмос, Метеори, Света Гора итд).
Такође је по директиви прекинула, да би се осветила Г. Г. Вартоломеју, општење са Светом
Гором, па се долазак руских посетилаца на Атос драматично смањио, а на Халкидикију многи
власници хотела и апартмана бележе како им пропадају инвестиције.
Васељенски патријарх позива на мобилизацију, позивајући се на своју историјску привилегију
давања томоса аутокефалности. До овога часа, Грчка црква и Патријаршија александријска и целе
Африке, друга по поретку после Фанара у Православној цркви, признале су нову реалност у Украјини,
изазивајући гнев Руске цркве која покушава да придобије за своју страну, поред словенских цркава, и
патријаршије Блиског Истока преко којих ће Москва имати утицај на арапски хришћански елемент у
нестабилном геополитичком окружењу шире области.
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Криза, али не раскол
Додељивање аутокефалности Украјинској цркви може да доведе до кризе на релацији Фанар –
Москва, али не и до раскола, упркос једностраном прекиду општења са Првопрестолном православном
црквом од стране Московске патријаршије који ниједна православна црква није усвојила. Уосталом, не
постоје догматске разлике, осим различитих тумачења канонског предања Православне цркве:
непопустљиво, централизовано и селективно, са стране Москве, а хумано и помирљиво са стране
Константинопоља. „Дубљи узроци кризе налазе се у оспоравању првенства Цариграда, које већ
десетинама година – ако не и вековима – систематски негује Москва, како би она предводила
Православни свет,― каже за „Катимерини― професор емеритус Богословског факултета Солунског
универзитета Петар Василијадис. Московски патријарх Кирил и Владимир Путин, приповедајући
причу о руском народу, истичу: „Темељи руског света данас су Русија, Украјина и Белорусија, те
државе су Рус. Управо је такво разумевање руског света дубоко укорењено у савременој визији наше
Руске цркве.―
Извор:
https://www.kathimerini.gr/1055244/article/epikairothta/ellada/to-fanari-h-oykrania-kai-h-mosxa
(текст је изворно писан на грчком, овде доносимо наш превод)
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Осиони портпарол
Функцију портпарола увео је Свети архијерејски сабор 2009. године јер је тада јавност била веома
заинтересована за збивања у Цркви, нарочито током одржавања Сабора (подсећамо, у питању је време
непосредно пре упокојења патријарха Павла).
Бачки владика је ту функцију приљежно обављао само током рада овог и наредног сабора. После
тога се није оглашавао читавих десет година.
Ово су чак и новинари приметили, па је Александар Апостоловски 2015. године писао: „Упадљиво
је и да ни после трећег дана заседања Сабора СПЦ нема, као што је то била пракса претходних година,
званичног оглашавања из Патријаршије, где се одржавају седнице, о раду највишег црквеног тела. До
сада је управо епископ бачки Иринеј био тај који је новинарима, после сваког радног дана Сабора,
саопштавао
званичне
информације
о
тренутном
току
заседања―
(http://www.politika.rs/scc/clanak/327832/Irinej-protiv-Irineja).
Тек након што је малверзацијама и уценама успео да успостави климаву већину у Сабору, као и да
изманипулише патријарха и његово окружење, епископ Иринеј се сетио своје некадашње функције
портпарола, па је, сада без конкретног саборског мандата, почео да се представља као портпарол час
Светог архијерејског синода, час Светог архијерејског сабора, а напослетку и као ексклузивни
портпарол Српске православне цркве, без ограничења мандата и често, нажалост, без икакве контроле
када је у питању садржај његових саопштења и иступа.
Црква је тако претворена у приватну маркетиншку фирму њеног „портпарола― са циљем да служи
потребама његовог личног рата против појединаца који му се нађу на путу, без обзира на то да ли су у
питању јавни делатници различитих профила (примера ради, политичари попут Гаше Кнежевића,
Драгољуба Мићуновића, Зоране Михајловић...) или његова сабраћа у епископству.
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Двоструки аршини по питању примене синодских одлука
У новије време бачки епископ је постао познат по скандалозној максими која гласи: „О синодским
одлукама се не расправља.― Ова изрека (иначе, потпуно јединствена у целокупном предању
Православне цркве), преведена на језик праксе, заправо значи да је свака синодска одлука, према
тумачењу епископа бачког, сама по себи извршна. И то без обзира на то да ли је донесена у складу са
канонским предањем или позитивним законодавством. Још један пример апсурда у који води
самовоља.
Наравно, надамо се да генијална изрека de decretis Synodi non est disputandum и њен аутор неће
стећи значајан број присталица; коначно, пре свега неколико година управо би епископ бачки био први
међу онима који би против таквог начела устали јер би, у супротном, и сам морао да скочи себи у
стомак као неко ко се често оглушавао о одлуке Синода, па чак и Сабора (идикативан је пример
саборске одлуке од 23. маја 1991. која се тиче неопходности увођења систематске припреме за
крштење, у склопу чега се епископ бачки „умољава да приреди књижицу за припремање одраслих
катихумена за свету тајну крштења...,― што до данас није учињено; напомињемо, овде није реч о
црквеној „политици,― већ о ствари која се тиче самога бића Цркве).
С правом се појединцима може учинити као да епископ бачки на овај начин жели да војну
дисциплину учини нормативном и у домену Цркве (мада, можда је пре реч о полицијској дисциплини).
И у праву су. Ради се о једној секуларној претензији или псеудоморфози која нема упоришта у
теологији и предању Источне цркве. Како истиче митрополит пергамски Јован (Зизиулас),
„богословски покушаји претварања институција (на пример Синода) у објективне критеријуме као
такве, јавили су се у модерним временима и под западним утицајима― („О појму ауторитета,―
Саборност 3-4/2000, 35-44).
Наравно, у архиви Синода се могу пронаћи многе одлуке које нису извршене, чак и када су,
подвлачимо, у потпуности канонски и правно утемељене. Најбољи пример је случај свештеника
Бранислава Перановића из 2012. године који се нашао у средишту језивог скандала након смрти
једнога од штићеника заједнице за одвикавање од болести зависности коју је водио, а за коју је,
испоставило се, он у најдиректнијем смислу одговоран (до смрти је дошло након што је несрећног
штићеника брутално премлатио; пре овог случаја, Перановић је већ био познат јавности по бруталном
премлаћивању лопатом још једног штићеника, из периода док је водио сличну заједницу у Црној реци,
али је овај несрећник, као и многи други подвргнути сличним терапијским методама, преживео).
Перановић је 2012. био клирик Епархије шабачке. По речима епископа бачког Иринеја, „Свети Синод
је својевремено тражио црквеносудски поступак против Перановића јер свештеник као слуга љубави
Христове по канонима Цркве не сме да користи насиље. Његов тадашњи надлежни епископ није
послушао Синод― (http://www.spc.rs/sr/odgovornost_u_sluchaju_peranovitsh и Press, 12. август 2012, стр.
8).
Такође, познато је како је Синод више пута „умољавао― (карактеристична фраза: „Синод поново
умољава―) епископа Георгија Ђокића да се исели из црквене куће у Милтону, што би, да случај буде
још гори, заправо било само извршење раније саборске одлуке. Meђутим, епископ Георгије је од 2015.
године игнорисао и Сабор и Синод. Да ли је санкционисан? Наравно да није. Напротив, критику је
претрпео епископ канадски Митрофан који је бранио канонски поредак у својој епархији. А треба
поменути и то да је данас управо бачки владика главни заштитник Георгија Ђокића, као и многих
других ревнитеља за православље који су због различитих и добро познатих недела коначно лишени
епархија (попут Василија Качавенде и Филарета Мићевића; наравно, за њихова дела су по канонском
предању предвиђене неупоредиво строже мере, но, не и када их – дела и мере – тумачи епископ бачки
који је познат по томе што тако често оцеђује комарца, а камилу прождире, Мт 23, 24).
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Недопустиво и кажњиво „фратријашење“
У богатом канонском предању Цркве сачувано је много сведочанстава о изазовима са којима су се
хришћани суочавали у „сопственим редовима.― Појаве попут Иринеја Буловића нису, нажалост, биле
реткост у историји Цркве. Стога не чуди то што нам канонско предање доноси каноне старе више од
миленијум и по који као да су писани имајући у виду управо његову личност и дело. Између више
таквих канона, посебно место припада 18. канону Халкидонског сабора који осуђује завереништво и
групашење. У наставку ћемо навести шта нам, у преводу и са коментарима епископа Атанасија
Јевтића, поручује овај канон. Но пре тога треба рећи да је овај канон настао највероватније као осуда
клирика цркве у Едеси који су, заједно са не малим бројем касније осуђених епископа, исплели замку
своме епископу Иви, неправедно га оптуживши за мноштво канонских преступа, али и за јерес. Ево
канона:
Канон 18.
/О забрани клирицима и монасима склапања завере и групашења/
Преступ завере и групашење (ζσλωκοζίας θαὶ θραηρίας), сасвим је забрањено спољним
(=грађанским) законима, а тим више је потребно забранити да то бива у Цркви Божјој. Ако се, дакле,
неки клирици или монаси нађу у завери или групашењу, или да плету замке епископима, или (својим)
саклирицима, нека буду сасвим свргнути из свога чина.
Ево и коментара епископа Атанасија:
Овај канон је делом поновљен у канону 34. Трулског Сабора. – Завера (=тајно друштво) је заклетва
групе људи против некога (као завера оних Јевреја да убију Апостола Павла, ДАп.21,30), а групашење
је удруживање (=клан) ради сплеткарења и злих намера против некога (Зонара). Ако је и у свету ово не
само забрањено, него и кажњиво, колико ли већма у Цркви Божјој! Нажалост, тога има, у неким
облицима, и данас. – Валсамон с разлогом додаје: да је кажњива завера и групашење не само против
епископâ и клирикâ, него и против лаикâ.
Ево и 34. канона Трулског сабора који понавља и утврђује осуду фратријашења:
Канон 34. Петошести:
/О забрани клирицима и монасима завере и групашења
Пошто Свештени Канон (Халкидонски 18) јасно заповеда и то да: „преступ завере или групашења,
и спољним законима сасвим је забрањено, тим већма је потребно забранити да то буде у Божјој
Цркви―; и ми се старамо да се то држи: да, „ако се који клирици или монаси нађу у завери или
групашењу, или да плету замке против епископа или (својих) саклирикâ (=саслужитељâ), нека (такви)
буду сасвим свргнути из свога чина―.
Као и коментара: Канон дословно понавља 18. Халкидонски (в. напомену тамо), што значи да се
наведено зло завере и партијашења понављало (ово друго и данас постоји).
Опште је познато свакоме ко је на било који начин имао прилике да дела у оквиру канонских
структура СПЦ како су у последњих неколико деценија ретки епископи према којима Иринеј Буловић
није макар покушао да примени неку од тактика из фратријашког арсенала. Често су то били људи са
којима је јавно одржавао чак и добре односе, док је све време радио против њих веома директно
(последњи такав пример је епископ браничевски Игњатије Мидић и случај њенове смене са места
декана Православног богословског факултета). Такође, веома упечатљив пример, будући да управо
подсећа на случај осуђен на Халкидонском сабору, је и ситуација у којој се нашао епископ
западноамерички Максим који се, поред свега и без икаквог утемељења, суочио још и са оптужбама за
јерес. То што су у прилог неупитне правоверности епископа Максима јавно иступили водећи
богослови и архијереји СПЦ, као и они из других православних цркава, није навело Иринеја Буловића
да одустане од прогона епископа Максима.
Какви су механизми фратријашења за којима посеже Иринеј Буловић?
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Он најпре тражи различите коруптивне елементе у епархијама епископа на које се острвио. То
могу бити уистину корумпирани људи, људи који су директно на његовом платном списку или
повезани са њим различитим „безбедносним― интересима и везама (такав је рецимо опскурни прота
В.Џ.), људи којима су обећани положаји, али исто тако и људи којима је, услед несигурног канонског
статуса, лако манипулисати. Такође, то могу бити и људи иначе прости и добронамерни, но теолошки
необразовани, чију ревност за „одбрану вере― овај „камелеон у вери― злоупотребљава како би их
усмерио противу њихових епископа, који су уз то често према тим истим људима веома трпељиви и
снисходљиви. Након што сакупи материјал, он злоупотребљава позиције које у датом тренутку
окупира. Уколико је у дефанзиви, односно, уколико није у Синоду или на неком другом положају
мимо епархијског архијереја, он ће покушати да дезаувише све те установе и инстанце (Синод, Велики
црквени суд...) позивајући се на Сабор. Уколико је у офанзиви, то јест уколико је у позицији да
директно управља радом Синода, он ће на сваки начин покушавати да дезавуише управо Сабор,
присвајајући његове ингеренције у корист Синода и намећући Синод као инстанцу за решавање
проблема који су у искључивој надлежности Сабора. А поменути „материјал― Иринеј Буловић скупља
често тако што директно подстиче клирике других епархија да му достављају „дојаве― о својим
епископима (последњи пут је, сазнајемо, на тај начин роварио у Шабачкој епархији са жељом да смени
епископа Лаврентија, који му је и иначе већ дуго на нишану), било тако што га сам произведе, чему
служи читава мрежа ботова, опскурних портала и лажних профила на друштвеним мрежама коју он,
својим новцем и утицајем, редовно сервисира и „подмазује.―
Како год, Иринеј Буловић настоји да представи себе као човека који држи све конце у својим
рукама. Или као паука који је својом мрежом покрио целу СПЦ.
Јер за последње три деценије Иринеј Буловић је успео директно да инсталира своје послушнике у
многим епархијама СПЦ, а понајвише у Архиепископији београдско-карловачкој. Стога није лако у
СПЦ наћи клирика који би, уколико га на нишан узме Иринеј Буловић, његов епископ могао да
заштити, поготово сада, у ситуацији у којој је овај мајстор фратријашења узурпирао све канонске
структуре Цркве.
Остаје нам само да се надамо да ће се у СПЦ наћи довољно храбрих и поштених епископа који ће
наћи снаге да се изборе да се ова потпуна узурпација канонских структура наше помесне Цркве оконча
тако што ће се са њеним главним виновником поступити онако како предвиђају 18. канон
Халкидонског сабора и 34. канон Трулског сабора.
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Ставове СПЦ формулише Москва
Где и када је најпре објављен „Став Српске Православне Цркве о црквеној кризи у Украјини“?
Већини српских читалаца је познато да се документ „Став Српске Православне Цркве о црквеној
кризи у Украјини― по први пут на српском језику појавио 13. марта (а у енглеском преводу 17. марта)
2019. године на званичном сајту Српске православне цркве. У питању је документ који је због оштрог
тона и строгих ставова изазвао различите реакције на међународном плану.
Међутим, мало ко зна да овај текст није ништа друго до сажетак писма патријарха српског које је
он упутио васељенском патријарху 6. фебруара 2019. године на грчком језику (у питању је тзв.
„катаревуса,― архаична редакција новогрчког настала у 18. веку која се и данас користи у званичним
црквеним актима, на шест страница; текст је објављен на грчком сајту romfea.gr 28. фебруара 2019).
Ово писмо, иначе преведено на неколико светских језика (најпре на руски, па потом и на енглески на
сајту https://orthodoxie.com) и објављено у светским медијима (али не и српским), никада није
преведено на српски језик. Самим тим оно ни данас углавном није познато српским архијерејима,
свештенству и народу.
Треба рећи да ово писмо садржи ставове и одлуке које сâм српски патријарх није имао пред собом
на српском језику, јер превод са грчког оригинала вероватно никада није ни урађен. По свој прилици,
аутор писма (епископ бачки Иринеј) га је највероватније (?) прочитао патријарху и потом добио
сагласност да писмо буде послато на адресу Васељенске патријаршије. Но, на страну српска аљкавост
која допушта да званична писма патријархова немамо на српском језику. Можда није важно ни то што
поменуто писмо може да прочита свако у свету на свом језику осим Срба на српском. Нису то главни
проблеми. Проблем је овде, заиста, у нечем другом и тиче се управо „Става― који се у писму заступа.
Читаоци који прате вести на другим језицима могли су се са поменутим „Ставом Српске
Православне Цркве о ситуацији у Украјини― упознати много пре него што га је Српска црква било где
објавила. Наиме, садржај „Става СПЦ― први је објавио Департман Руске православне цркве за спољне
црквене односе, чији је председник митрополит волоколамски Иларион Алфејев. Текст се први пут у
форми „Става― и под тим насловом појавио не на званичној страници Инфо-службе СПЦ, већ у
званичним руским црквеним медијима, и то дана 28. фебруара 2019. године. У тексту под насловом
„Serbian Orthodox Church formulates its official position on ecclesiastical situation in Ukraine― наводи се
(видећемо нетачно) да је „Информативна агенција СПЦ― (the Press and Mass Information Bureau of the
Serbian Orthodox Church) објавила документ (Statement) у којој наглашава да је једина црква коју
Српска патријаршија признаје у Украјини канонска Украјинска православна црква коју предводи
његово блаженство митрополит кијевски и све Украјине Онуфрије. У свему овоме нетачно је то да је
Српска црква објавила споменути документ; тачно је, наиме, да је то прво учинила Руска црква. Да је
тачно да се српски „Став― појавио најпре на сајту Руске цркве види се и из извештаја разних портала
попут, рецимо, портала Union of Orthodox Journalists, где стоји да је „пуни превод документа,
објављеног од стране Инфо-службе СПЦ, доступан на вебсајту Департмана Руске православне цркве за
спољне црквене послове.―
Као што је сада јасно, руска информација није тачна, будући да Инфо служба СПЦ није објавила
овај документ све до (како видесмо) 13. марта када се текст појавио на сајту spc.rs. Индикативно је и то
што испод текста, на месту потписа, стоји: „Из Канцеларије Светог Архијерејског Синода.― Неко би
можда могао пребацити да није тако много протекло између 28. фебруара и 13. марта, те да нема
потребе инсистирати на ситницама? Нека је и тако, но, ипак, ово инсистирање се тиче више важних
питања, међу којима, за почетак, извајамо следећа:
1. Како се десило да тако важан „Став СПЦ― буде формулисан и објављен најпре у Москви, па тек
онда у Београду?
2. Ко је био тај ко је формулисао (или прецизније: сажео) тзв. званични „Став СПЦ― на основу
патријарховог писма чији је аутор епископ бачки?
3. Како је управник поменутог Департмана Руске цркве могао, не питајући Српску цркву, да
формулише њен став и објави га лажно представљајући да га је преузео од Информативне службе
СПЦ?
4. Ко је сачинио превод „Става― на српски језик и зашто није дао информацију о изворнику на
енглеском језику?
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5. Зашто Српска црква допушта да њене ставове формулишу и без њеног знања публикују друге
православне цркве?
За почетак, дакле, постављамо ова питања у нади да ће надлежни, пре свих Свети архијерејски
синод, у разумном року дати одговоре на њих.
Пре него што добијемо одговор, да поменемо да се разлика између текста објављеног на сајту
Руске православне цркве и оног на сајту СПЦ састоји у томе што руски сајт (28. фебруара) помиње као
извор Информативну службу СПЦ, док СПЦ у свом тексту од 13. марта не помиње којим поводом
објављује „Став.― Притом, на сајту СПЦ нема помена о томе да је „Став― заправо преузет са сајта
Департмана за спољне црквене односе Руске цркве, нити са неког од многобројних сајтова који су га
одатле преузели.
Поред реченог, поменимо и то да овај „Став СПЦ― многима није био сасвим јасан, што је признао
и портпарол СПЦ који је сматрао за сходно да му придода и свој лични став, објављен 13. марта под
насловом: Епископ бачки Иринеј: Лични став уз „Став Српске Православне Цркве о црквеној кризи у
Украјини.― Занимљиво је да владика признаје како се код појединаца јавила недоумица у вези са
Ставом СПЦ, па да он зато налази за сходно да изнесе и свој „лични став― (овде се поставља питање
како је могуће да из „Канцеларије Светог Архијерејског Синода― изађе текст који захтева тумачење у
виду „личног става― епископа бачког, човека без чијег коначног и свезнајућег суда ниједан став
Сабора или Синода последњих година не може да угледа светлост дана). Поменуте недоумице су се
појавиле у вези са 5. тачком „Става― – оном која говори о потенцијалном прекиду општења не само са
непризнатом украјинском јерархијом, већ и са онима који са њом опште. Кад је већ написао и свој
лични став, чини се да је бачки владика могао макар успут, информације ради, да помене како је „Став
СПЦ― настао у Москви, да је објављен неколико недеља раније на једном од званичних сајтова
Московске патријаршије, па да можда управо зато он у потпуности не изражава стварне ставове СПЦ и
тако захтева додатна тумачења. Зар ово признавање или констатовање стварног ауторства „Става
СПЦ― не би било чин поштења, макар у интелектуалном смислу?
Да завршимо овај осврт једном констатацијом. Уколико се заиста покаже као тачно да је „Став
Српске Православне Цркве о Украјини― формулисан и објављен најпре у Москви, тада се морамо
запитати у којој мери је наша Црква заиста самостална (аутокефална) или независна у својој
спољашњој „политици―? И да ли су у праву они који тврде да је Српска црква 1219. године добила
аутокефалност од Васељенске патријаршије да би је осамсто година касније изубила тиме што се
претворила у још један у низу департмана Руске православне цркве?
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„Погодни услови“ и ометање митрополита Амфилохија
Жалба митрополита Амфилохија
Светом Архијерејском Синоду из јула месеца 2019. године
Познато је да црногорско-приморски митрополит Амфилохије представља личност од угледа у
целокупном православном свету. Нема континента на коме се није чуло за његову теолошку мисао, за
његове мисионарске подвиге или за његову борбу за јединство православља која је кулминирала
Критским сабором 2016. године. Стога није чудо што овај митрополит често наступа као институција –
тражен је, позивају га и он се одазива. Његово представљање СПЦ пред осталим аутокефалним
црквама је увек плодоносно.
Ту његову репутацију годинама покушавају да умање поједини кругови како у држави, тако и у
Цркви. Ствар се до те мере заоштрила да је он већ неколико година persona non grata у Вучићевој
Србији. Председник Србије је успео чак и да патријарха Иринеја придобије на своју страну, па је
приликом посете руског председника Владимира Путина храму Светог Саве на Врачару Амфилохије
био спречен да присуствује овом догађају. Човеку који је себе дословно уградио у светосавски храм –
био је деценијски председник одбора за довршење храма (написао чланке и књиге о градњи) – и који је
молио да буде у Храму током Путинове посете речено је да „због протокола― не може да присуствује.
Присуствовали су, уместо њега, Цеца Ражнатовић и Војислав Шешељ. Њима је то нечији „протокол―
омогућио.
Но, нашу пажњу у овом тренутку привлачи један занимљивији моменат, а то је однос актуелног
Светог архијерејског синода према митрополиту Амфилохију, и то посредно, у контексту питања
односа СПЦ према Васељенској патријаршији.
Наиме, овог лета митрополит Амфилохије је на Цетињу примио једног од архијереја непризнате
Православне цркве Украјине како би у непосредном разговору издејствовао прекид веза црногорских
расколника са било киме у православној Украјини. За тај свој поступак, међутим, митрополит је од
Синода добио критику. На ту критику митрополит је одговорио подсетивши Синод на то да је он још
почетком ове године затражио помоћ од Синода, али да је његова молба у потпуности игнорисана.
Шта се то заправо десило јануара 2019. године?
Митрополит Амфилохије је почетком године својим дописом умолио Свети архијерејски синод да
припреми одговарајуће писмо васељенском патријарху Вартоломеју у вези са питањем односа
црногорских расколника са украјинским митрополитом Епифанијем. Тако је митрополит 10. јануара
2019. тражио од Светог синода „да што хитније― умоли цариградског патријарха да затражи од
Епифанија из Украјине да прекине сваки контакт са црногорском сектом Дедеића, уз образложење
оваквог става. Митрополит је 18. фебруара 2019. доставио чак и нацрт писма патријарха српског
цариградском патријарху. С обзиром на хитност ситуације, очекивало се да Синод одмах предузме
мере по том питању. А шта се десило?
Синод се уопште није по том питању оглашавао, нити је заштитио Митрополију црногорскоприморску. Штавише, Синод не само да није упутио одговарајући допис Васељенској патријаршији,
него је и митрополита Амфилохија игнорисао – и то све до 8. јула 2019. године. Уместо да
митрополита извести о томе шта је учинио по том питању, Синод је митрополита подсетио на члан 55
Устава СПЦ којим је прописано да патријарх српски „представља СПЦ пред осталим аутокефалним
Црквама― и умољава га да „убудуће евентуалну сличну званичну кореспонденцију― упућује преко
Његове Светости.
Зашто је требало да прође седам месеци? Па, требало је да у међувремену СПЦ покаже
Вартоломеју да он за њу не представља никакав фактор. СПЦ је саопштењима и писмима која је писао
епископ бачки Иринеј, а потписивао патријарх, свела односе између СПЦ и Васељенске патријаршије
на најнижу тачку од 14. века.
У одбрану Синода би се могло навести то да је фебруара месеца Синод задужио митрополита
загребачно-љубљанског Профирија и епископа бачког Иринеја да „припреме коначни текст писма које
ће, кад се створе погодни услови, Његова Светост упутити цариградском патријарху― (синодски акт
број 15/ и 130/зап. 83 од 19. 2. 2019).
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Ако сада размотримо колико је Синоду требало да припреми (тачније: да уопште не припреми
никакво писмо), онда ћемо схватити о каквој се саботажи на највишем нивоу Цркве ради. Или је
можда реч о неспособности?
Срећом, митрополит Амфилохије није чекао на (за бачког и загребачког владику) „погодне
услове,― него је предузео све потребне кораке и лично умолио васељенског патријарха да
интервенише, што је овај и учинио. О томе смо читали током лета: и писмо Вартоломејево, и
Ђукановићеву изненађену реакцију.
Митрополитова пастирска и савесна реакција је спречила да данас на Цетињу имамо секташког
„епископа― Бориса, будућег лажног митрополита црногорског, рукоположеног учешћем Украјинаца
који имају благослов цариградског патријарха. Уистину, пример како реагује један јерарх чак и када
нема подршку Синода и патријарха.
И о чему нам све говори овакво арогантно понашање чланова Синода?
1. Синоду није битна тежина црквене ситуације у Црној Гори.
2. Синод показује митрополиту Амфилохију да није битан.
3. Само један човек у СПЦ може да води њену спољну политику, и то како он процени и нађе за
сходно, тј. кад се за њега стекну „погодни услови.―
4. Синод иза затворених врата доноси погубне потезе по СПЦ ратујући са целим православним
светом (осим са Русијом).
Међутим, као савесни архијереј, митрополит Амфилохије није могао да прећути ту синодску
ујдурму, те је јула месеца писао Синоду и патријарху рекавши да је за нереаговање Синода крив, како
га је назвао, „самопроглашени портпарол Српске Православне Цркве брат Бачки.― И поентирао је
митрополит: „Са свом братском љубављу према њему, овим озбиљним поводом дужан сам да
одговорим (то сам досад прећутао са разлогом да се не протумачи као што се, нажалост, у јавности
тумачи да смо нас двојица у завади и да имам нешто лично против њега) на његов одговор Синоду; па
и нама, на прошлогодишње наше постављено питање његовог ‗портпаролства‘ у СПЦ, у коме тврди да
смо га за ту улогу, непредвиђену ни Уставом ни Правилником Светог архијерејског сабора, ми
предложили 1992. и 2009. године. Тај предлог, прихваћен Сабором, без икакве сумње, односио се на
давање информација медијима и јавности са та два Сабора – да се не би стварао хаос око Сабора. За
„портпарола― Српске Православне Цркве сам је себе прогласио, за то га нисмо предложили, нити му је
Сабор потврђивао тај ‗чин‘!―
На крају је митрополит умолио Свети синод „да скрене пажњу брату Бачком да прекине да се
погрешно представља портпаролом Српске Цркве. Тиме само преоптерећује себе, ионако
преоптерећеног другим обавезама, подређујући и Цркву пред јавношћу себи и своме ‗погодном
времену‘.―
Докле ће Српска црква бити талац једног свемогућег портпарола који нас свађа са Мајком црквом,
са римокатолицима, са другим помесним црквама, који једним потезом смењује професоре са
факултета, а своје клирике терорише – остаје да се види. То се свакако неће десити пре него што Сабор
Српске цркве не предузме нешто.
А ако се то не деси, остаје нам нада да ће нам се макар Господ смиловати.
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Прворазредни скандал у јеку кризе у Црној Гори: у Божићној посланици СПЦ ни речи о
Црној Гори
Од формирања актуелног састава Синода Српске православне цркве на редовном заседању Светог
архијерејског сабора у мају прошле године сведоци смо свакодневних скандала господе „синодалаца―
који из дана у дан наносе све већу штету нашој светосавској Цркви.
Епископ бачки Иринеј (као „једини стални члан― Синода уз председавајућег патријарха), епископ
крушевачки Давид, епископ шумадијски Јован и митрополит дабробосански Хризостом апсолутно су
приватизовали комплетну СПЦ и ставили је у службу актуелног режима. Један од последњих доказа у
низу да су синодалци нашу Цркву апсолутно ставили у службу режима је и чињеница да је званични
сајт СПЦ (чији је уредник епископ бачки Иринеј) почео све чешће да преноси активности Александра
Вучића, па и његова директна обраћања нацији.
Иако је по хијерархији управо патријарх Иринеј председавајући Светог синода, у пракси је други
Иринеј стварни шеф „црквене владе.― И то, рекло би се, доживотни.
Један од већих скандала актуелног Синода била је и одлука да се председнику Србије Александру
Вучићу додели највеће црквено признање на централној прослави осам векова аутокефалности СПЦ, и
то у тренутку када председник лично, путем таблоида који су под његовом личном контролом и
заштитом, вређа, понижава и деградира многе епископе наше Цркве (додуше, готово искључиво оне
који нису симпатични епископу бачком Иринеју). Мислили смо тада да Синод не може да падне на
ниже гране, али су се синодалци од тог тренутка свесрдно трудили да нам докажу како могу још више
да понизе нашу Цркву.
У данима када се СПЦ у Црној Гори бори против дискриминације и прогона од стране црногорске
власти, Синод СПЦ саставља Божићну посланицу у којој се ни једном једином речју не помиње тешка
ситуација у којој се налазе наша Црква и верници у Црној Гори?!
С обзиром на чињеницу да се у овогодишњој Божићној посланици СПЦ експлицитно помиње
мешање Фанара у раскол у Украјини, али ни речју ситуација у Црној Гори, и то у тренутку када је
нашој браћи тамо вероватно најпотребнија наша подршка, врло лако можемо закључити који члан
Синода је аутор текста овогодишње божићне посланице. Погађате, реч је о свемоћном, препаметном
(пардон, најпаметнијем) епископу бачком Иринеју који се и приликом писања Божићне посланице
водио искључиво личним интересима (у овом случају конкретно, да настави са додворавањем
патријарху московском).
Просто речено: епископ бачки продао је и Србе у Црној Гори и СПЦ у Црној Гори, а све са циљем
да постане нови патријарх.
Лукав и покварен план; управо онакав какак је и његов аутор који у очима јавности нема никакву
одговорност за све ове прворазредне скандале у које увлачи СПЦ. Сва срамота и сва понижења која
нам он приређује падају на име Његове Светости патријарха српског Иринеја.
Да актуелни састав Синода СПЦ апсолутно не дотиче ситуација у Црној Гори говори и чињеница
да је Синод одбио молбу Епископског савета у Црној Гори да се сазове ванредно заседање Светог
архијерејског сабора због прогона Српске цркве у Црној Гори. Оваква одлука Синода у сагласности је
са информацијом коју је у јавност пласирао генерални секретар председника Србије Никола Селаковић
који је изјавио да ће „на предлог патријарха Иринеја,― бити формиран савет страних стручњака
специјализованих за област државно-црквеног права. Дакле, патријарх са својим Синодом у овом
случају апсолутно игнорише Епископски савет у Црној Гори који је већ формирао међународни
правни тим.
Наравно, и ово је дело епископа бачког Иринеја који на све начине жели да потенцира и увуче у
црквена збивања председника Вучића, а да деградира епископе у Црној Гори, а све наравно опет преко
имена патријарха српског.
Да би замаскирао како управо он стоји иза апсолутно игнорантског става према проблему са којим
се наша Црква суочава у Црној Гори, Иринеј Буловић је уз помоћ режима, тачније новосадског одбора
СНС-а и навијача под њиховом контролом, организовао протестну шетњу подршке браћи у Црној
Гори, што су пренели сви медији у Србији блиски власти. Ипак убрзо потом у етар је пуштена
Божићна посланица СПЦ у којој су заборављена и наша браћа и наша Црква у Црној Гори. И то баш у
овом тренутку. Могу ли ишта срамније да нам приреде господа синодалци?
Извор: http://politikon.rs/2020/01/08/prvorazredni-skandal-u-bozicnoj-poslanici-spc-ni-jedne-reci-o-crnoj-gori/
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Посета Ватикану 2016. године
Драган Милашиновић
У само два дана (18. и 19. јануара 2016. године), епископ бачки Иринеј Буловић, у својству шефа
Информативне службе Српске православне цркве, потписао је једно званично саопштење и два
демантија, а све у вези са званичном посетом српске високе делегације Ватикану 16. јануара 2016. и
њеном аудијенцијом код папе том приликом. У њима је покушао да побије писање београдских и
загребачких медија о разлозима и резултатима те посете, али његове речи нису деловале ни убедљиво,
нити искрено, тако да су заправо покренуле много више питања него што су дале одговора, изазваши
код верника далеко више недоумица од „Вечерњих новости― на чије се писање Иринеј Бачки највише
љутио. Неке од њих биће тема ове анализе.
Пре свега, на почетку ваља констатовати да је тон који је овом приликом користио епископ Иринеј
у обраћању јавности био превише личан и непримерен значају теме коју је третирао и институцији
коју представља. О оном личном ћемо касније, а сада о непримерености. Није добро, нити
достојанствено, када портпарол СПЦ етикетира новинаре и медије са чијим се мишљењем не слаже,
нити је мудро када се јавности обраћа кроз негацију уместо кроз афирмацију, шта год да је тема и
повод. Посебно када се ради о овако значајном догађају који може имати значајне последице по
будућност СПЦ. А управо је тим путем кренуо Његово преосвештенство епископ бачки Иринеј
Буловић. Он негира (да је посета била тајна, да се разговарало о посети папе Србији итд), али не
образлаже, напада уместо да објасни и љути се како не би морао да говори о суштини. Уосталом,
чињеница да се три пута у два дана обратио јавности истим поводом довољно говори сама за себе.
Шта је заправо демантовао Иринеј Бачки?
Прво, то да је посета Ватикану била тајна, чему у прилог наводи активности које је делегација
СПЦ тамо имала, но у својим писаним обраћањима нигде не објашњава зашто та посета није била
унапред најављена. Посете папи заказују се и припремају месецима унапред, а сходно томе о њима се
прелиминарно обавештава и јавност. Не можете банути код папе тек тако, да попијете кафу и кокаколу, чак и ако сте први носилац папског прстена међу српским црквеним достојанственицима. А о
овој посети ништа се није чуло ни у Београду, ни у Ватикану, све до њене непосредне реализације, што
евидентно одудара од уобичајене праксе. Уосталом, посета је протоколарно и третирана као приватна
аудијенција. Логично је питати се ЗАШТО? Постоје само два смислена одговра. Или се посета заиста
желела сакрити, или се за посетом указала хитна потреба. Све остало су варијанте између ова два
антипода. Шта год да је, ако и не звучи тајно, сигурно звучи врло тајанствено! И намеће мноштво
питања. А пошто се господин Иринеј Бачки није потрудио да нам ишта објасни ни разложно, ни
благовремено, разне претпоставке су логична последица недостатка аутентичних информација.
У сваком случају, тешко је прихватити како је „Полазна и завршна поента читавог сусрета искрени
дијалог и међуцрквена сарадња на пољу сведочења и објављивања јеванђелских начела и вредности у
свету препуном крајности…‖ То је превише општи циљ да би се о њему ћаскало с папом. Морало је
постојати нешто конкретније, много конкретније! А то свакако није Алојзије Степинац.
Друго, Његово преосвештенство Иринеј Бачки демантује повишеним тоном и то да је било речи о
посети папе Србији (посебно му је засметао наслов у „Новостима― да се то може десити до краја ове
године). Али, ако о томе и није било речи, ако је посета била чисто верске природе, шта ће у званичној
делегацији СПЦ која посећује Свету столицу проф. др Дарко Танасковић, садашњи амбасодор Србије
при УНЕСКО и човек који је од 2002. до 2008. био амбасадор Србије у Ватикану и при Малтешком
витешком реду. Он се не може сматрати представником Цркве, већ државе. Као такав тешко да је у
Риму са папом распредао о објави јеванђелских начела. Напротив. Како папине посете увек имају и
државну димензију, једино логично објашњење присуства овог искусног дипломате у српској
делегацији и аудијенцији код папе Фрање јесте разговор о државним аспектима могуће папине посете.
Све друго изгледа бесмислено. А то опет показује да је папина посета много извеснија и ближа него
што се обично мисли и што врх СПЦ жели да покаже својим верницима. Као и то да посета Ватикану
16. 1. 2016. није била само црквена, већ и државна.
Наравно, логика која ме наводи на овакав закључак можда и није исправна, али у три писмена
обраћања портпарола СПЦ епископа бачког Иринеја није речено ништа из чега би се извукао неки
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смисленији закључак. Осим тврдње да написи у медијима нису тачни и чињенице да је наслов у
„Новостима― имао два сантиметра (каже да га је лично мерио), саопштења епископа Иринеја Буловића
нису ничим помогла да се српска јавност боље упозна са стварним мотивима и ефектима ненајављене
посете српске делегације Ватикану. А могла су, будући да су он и митрополит Амфилохије Радовић
били чланови готово свих делегација СПЦ које су се претходних година у Риму и Београду састајале
са ватиканским званичницима. Папа Фрања, после Јована Павла Другог и Бенедикта Шеснаестог,
трећи је поглавар Римокатоличке цркве кога су посетила двојица српских владика. То овим српским
архијерејима даје посебан значај у креирању односа СПЦ према Ватикану, а много тога указује на то
да ти односи никада нису били бољи.
Извор: http://www.ceopom-istina.rs/politika-i-drustvo/chudni-tonovi-episkopa-irineja-bachkog/
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Посета патријарха Иринеја Русији 2013.
Не сме се заборавити ни посета патријарха Иринеја Русији 2013. године. У разговору са
патријархом Кирилом, који је изјавио своју забринутост због чињенице да власти Србије не воде
довољно рачуна о одбрани Косова и Метохије (опет Бриселски споразум!), патријарх Иринеј је
рекао да се те власти налазе под утицајем Запада, а да треба да се више ослањају на Русију и Руску
православну цркву („Руководство нашей страны в настоящее время испытывает влияние со стороны
Запада, и Сербская Православная Церковь прилагает огромные усилия, чтобы сознание власть
имущих было связано с Россией и Русской Православной Церковью, — продолжил Святейший
Владыка...―, видети: http://www.patriarchia.ru/db/text/3106908.html; напомињемо, текст још увек стоји у
неизмењеном облику!).
Одмах после овога неко је са електронских адреса Патријаршије у Београду и Епархије бачке
демантовао изјаву патријарха Иринеја, тврдећи да су је медији погрешно пренели. Међутим, ова
информација је прво објављена на сајту Московске Патријаршије, која је имала и звучни запис
(видети: http://www.spc.rs/sr/demanti_iz_kabineta_patrijarha_srpskog).
Да ствар буде још гора тај деманти је лажно потписан као саопштење кабинета патријарха
српског – при чему је тај кабинет био лишен права да издаје саопштења, јер се патријарх налазио у
Москви.
Врло брзо се утврдило да иза ових демантија стоји епископ бачки Иринеј.
Ево једног доброг текста из пера новинарке Данаса Јелене Тасић који приказује читав случај:
Šta demantuje SPC?
Iako je patrijarh srpski Irinej izjavio u Moskvi da njegova poseta Ruskoj pravoslavnoj crkvi „treba da
ojača duhovne veze i doprinese daljem razvoju odnosa―, dvonedeljni boravak visoke delegacije SPC Ruskoj
Federaciji, Ukrajini i Belorusiji povodom 1025. godišnjice „krštenja― Rusije započeo je takoreći skandalom.
Kabinet patrijarha srpskog negirao je u četvrtak uveče „laţne informacije nekih medija u Srbiji― da je
poglavar SPC tog dana prilikom susreta s patrijarhom moskovskim i sve Rusije Krilom u Danilovskom
manastiru u Moskvi „kritikovao drţavno rukovodstvo Srbije―. Iako u „demantiju iz prve ruke― patrijarhov
kabinet sumnja da je reč o „zlonamernom i anticrkvenom― delovanju „političkih, medijskih i paracrkvenih
krugova―, saopštenje Informativne sluţbe Ruske pravoslavne crkve o susretu ruskog i srpskog crkvenog
poglavara sadrţi izjave koje su u svojim izveštajima citirale novinske agencije.
Ovo saopštenje pojavilo se na zvaničnom sajtu Moskovske patrijaršije www.mospat.ru, posle
objavljivanja demantija medijskih izveštaja na sajtu SPC. U sedištu Srpske crkve nezvanično tvrde da je taj
demanti stigao iz srpske delegacije u Moskvi.
Kako je saopštila Moskovska patrijaršija, patrijarh Irinej je, govoreći o situaciji na prostoru Kosova,
upozorio da „postoji opasnost da ova oblast bude izvan Srbije― zbog „ ţelja jednog broja zemalja da sada
odvoje to područje od drţave Srbije i formiraju drugu albansku drţavu―.
– Ako smo se odrekli KiM, to bi značilo da smo se odrekli svojih svetinja i istorije, jer naši glavni
istorijski spomenici su tamo… Rukovodstvo naše zemlje je pod uticajem Zapada, a SPC je uloţila velike
napore da svest onih koji su na vlasti poveţe sa Rusijom i RPC – rekao je izmeĎu ostalog patrijarh Irinej,
apelujući na Rusku crkvu i drţavu da pomognu u rešavanju kosovskog pitanja.
Patrijarh Kiril istakao je da podrţava stavove o KiM koje su u više navrata izneli patrijarh, Sveti
arhijerejski sabor i Sinod SPC, ali je i napomenuo da se „ţaljenjem konstatuje da političko rukovodstvo
Srbije danas ne poštuje ove principe―.
– Mi verujemo da (rukovodstvo Srbije) treba da sluša glas SPC, a ne da ga ignoriše, naročito u
javnosti. Smatramo da je neophodno razmišljati o rešavanju situacije na KIM na takav način da svaki model
da čvrstu garanciju za opstanak srpske zajednice i svetinja SPC. Naravno, u formiranju ovog modela treba da
bude uključena i SPC kao podrška duhovnoj i moralnoj odgovornosti za ostanak srpskog naroda na KiM –
poručio je patrijarh Kiril. Dnevni list Danas ove delove saopštenja RPC prenosi u prevodu redakcije.
U SPC za sada niko ne ţeli da komentariše da li je patrijarhova izjava bila samo „priča― za Ruse koji
drţe „tvrd― kosovski kurs, mada se u prvi mah činilo da se poglavar SPC, makar u gostima i sa ruske daljine,
pridruţio malobrojnim srpskim vladikama koji javno kude vlast zbog Kosova.
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Zbrka oko toga da li je patrijarhu Irineju trebalo da preĎe 2.218 kilometara od Beograda do Moskve
da bi javno rekao šta misli od kosovskoj politici aktuelne vlasti u Srbiji, podseća na „slučaj― pisma Svetog
arhijerejskog sinoda SPC predsedniku i Vladi Srbije, čije su postojanje krajem 2012. negirali i poglavar i
portparol SPC episkop bački Irinej. Vladika Irinej kasnije je tvrdio da je „po sinodskoj odluci― primenjeno
„pravilo ćutanja― o tim pismu u kome crkvena vlada obaveštava drţavne vlasti šta je u njihovoj politici na
KiM neprihvatljivo za Crkvu.
Inače, višečlana visoka delegacija SPC trebalo bi da u naredne dve nedelje razgovara sa najvišim
crkvenim i drţavnim vlastima Ruske Federacije, Belorusije i Ukrajine, najavljeno je iz SPC. Prema
saznanjima Danasa, tokom posete Moskvi trebalo bi da se reše i otvorena pitanja u vezi sa završetkom
Spomen hrama Svetog Save na beogradskom Vračaru.
Bez „osetljivog“
Na sajtu SPC juče je pod nazivom „Susret poglavara Srpske i Ruske crkve pravoslavne crkve―
objavljeno, bez navoĎenja izvora, skraćeno saopštenje Moskovske patrijaršije, u kome nema politički
„osetljivih― delova u izjavama dvojice patrijaraha.
Извор: https://www.danas.rs/politika/sta-demantuje-spc/
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Човек није слетео на Месец – нема ордена US Србину
Иринеј Буловић забранио доделу ордена последњем живом Србину који је радио на Аполо
програму јер не верује да је човек слетео на Месец!
Коме, како и зашто Свети архиерејски синод додељује ордене почиње да нам буде јасније из дана у
дан.
Портал Политикон дошао је до сазнања из високих патријаршијских кругова да је Свети
архијерејски синод СПЦ одбио да додели орден Давиду Вујићу, последњем живом члану српске
седморке која је шездесетих и седамдесетих година прошлог века радила на програму Аполо. Поред
Вујића, у том свемирском програму учествовали су Славољуб Сем Вујић, Милојко Мајкл Вучелић,
Данило Бојић, Павле Дујић, Петар Галовић и Милисав Шурбатовић.
Ове године се широм света обележавала педесетогодишњица слетања „Апола 11― на Месец.
Један од предлога за добијање ордена СПЦ управо због тога био је и Давид Вујић, угледни Србин
и човек са великом репутацијом који је поштован широм света.
Међутим, овај предлог одбачен је након интервенције епископа бачког Иринеја Буловића и
епископа крушевачког Давида Перовића који су као образложење изнели то „да они не верују да је
човек слетео на Месец.―
Да није тужно, било би смешно; све у свему, предлог да се СПЦ захвали једном од најпознатијих и
најугледнијих Срба на читавом свету је одбијен.
Епископ бачки Иринеј из дана у дан наноси све већу штету угледу СПЦ, а врхунац његових
активности је став „да човек није слетео на Месец.―
Но, не треба да се чудимо, овај став Синода и његовог стварног „шефа― једнако је разуман као и
онај други, много познатији: додељивање ордена Александру Вучићу образложено је тиме што „Вучић
брани Косово.―
Ако је и од владике бачког, много је.
Извор: https://politikon.rs/2019/11/13/121/
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Разлози прогона западноамеричког владике
Нема на ово питање ни разумног, ни у теологији и на предању заснованог одговора. Опседнутост
бачког епископа млађим колегом са америчког континента, како ствари стоје, искључиво је и само
личне природе. Његова нетрпељивост према Максиму Васиљевићу, као и његова амбиција у трци за
српског патријарха, по свему судећи, главни су разлози прогона једног од најобразованијих млађих
епископа у православној васељени.
Пред прошли сабор Српске православне цркве Иринеј Буловић и Максим Васиљевић јавно су
полемисали око актуелних питања у Цркви, с посебним освртом на украјинско питање. Полемика се
одвијала ван радара просечног српског читаоца и углавном је пратила „теолошка публика.― Они који
су је пратили кажу да је млађи епископ декласирао старијег доказавши му аргументовано да Српска
црква нема основе да прекида општење ни са ким у православном свету, на шта је управо бачки
покушао да наговори српске јерархе. Од ове полемике и пораза у њој Буловић се не може опоравити за
живота. Он је добио лекцију коју се нико пре Максима није усудио да му одржи. Из извора у СПЦ
сазнајемо да је бар десет теолога по овом питању могло да му на пољу теологије знањем очита
буквицу, но изгледа да се већина држала неписаног правила да се са Иринејем бачким не расправља.
Након што је епископ западноамерички Максим одлучио да прекине „црквену омерту,― најпре је
Иринеј Буловић узбунио Свети архијерејски сабор СПЦ покушавајући да лекцију коју је добио лично
прикаже као лекцију Сабору. Неки од архијереја су у то и поверовали јер Иринеј Буловић у црквеним
круговима слови као главни интригант СПЦ. Сабор је ипак окончан помирљивим тоновима и за
највише црквено тело тема Буловић – Васиљевић је завршена. Но, биће да сујета Иринеју Буловићу
није давала мира, па је он, као реизабрани члан Синода, наставио рат са владиком Максимом.
После завршетка Сабора на коме није успео да „ликвидира― млађег колегу, Иринеј Буловић, као
члан Синода, кренуо је у осветнички поход на Православном богословском факултету против
епископа Максима Васиљевића који је предавач на тој установи. Мимо свих важећих закона државе
Србије, рушећи аутомију Факултета, уз неутемељено образложење којег би се стидео и дилетант,
Иринеј Буловић је (за сада) успео да са ПБФ отера Максима Васиљевића и доцента Марка Вилотића
који јесте битан, али не и пресудан за ову причу. Истеривању са факултета претходила је кампања по
режимским медијима и порталима које финансира СНС и Иринеј Буловић (vidovdan.org) против
Максима Васиљевића који је на увредљив и клеветнички начин представљан јавности.
Утркивали су се око доказивања да ли је владика Максим већи „мајмунолог― или „расколник,―
проблематизујући и организацију СПЦ на америчком континенту. Она јавност с почетка приче, која је
пратила јавну полемику Буловића и Васиљевића, у потпуности схвата откуд оваква одмазда према
америчком епископу, јер осветољубивост и самољубивост су, како тврде, друго име Иринеја Буловића.
Но јавност која није упућена у црквена збивања углавном не схвата о чему се ради, осим што је свима
јасно да је у овом сукобу држава потпуно стала иза свог инсајдера у Цркви Иринеја Буловића. То је
потврдила и пре неколико дана његовим именовањем у Савет Православног богословског факултета у
име државе, иако је у питању епископ, и притом још члан Синода.
Проблематизовање организације СПЦ на америчком континенту (у којој апсолутно ништа није
проблематично), наши извори из Патријаршије кажу, наставак је прогона Максима Васиљевића и
покушај Иринеја Буловића да сменом „неподобних― епископа, који никада нису делили његове
углавном политичке ставове, на њихова места доведе њему послушне, и тако увећа свој „предизборни
гласачки потенцијал.― Наши извори верују да, када Иринеј Буловић обезбеди већину гласова у Сабору,
следећи корак ће бити приморавање патријарха Иринеја да одступи са трона, чему ће уследити
ванредни избор новог патријарха.
За правно оправдање егезекуције на америчком континенту коју је осмислио Иринеј Буловић
задужен је Велибор Џомић, кога црквени кругови виде као Буловићевог инсајдера код митрополита
црногорско приморског. Они који познају Џомића тврде да га не красе ни правне, ни људске, ни
теолошке врлине, али је знање чију мантију треба да пољуби, изгледа, усавршио на време. Из
митрополије црногорско приморске кажу да Џомић није Буловићев инсајдер, већ да су и Џомић и
Буловић инсајдери одређене службе у СПЦ.
На црквеном сабору СПЦ у јужној и северној Америци у јулу 2019. године није донесена ниједна
одлука која се тиче устројства епархија у Америци. Штавише, није донесена ниједна законодавна
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одлука. Но то није зауставило Иринеја Буловића да изврши притисак на Синод који тражи да се одлуке
(које нису донесене) ставе ван снаге. Иако је Српска црква у Америци формирана као једна епархија
1935. године, она је 1963. године доживела важне промене. Тада је Свети архијерејски сабор оформио
три нове епархије (као једно religious body). Међутим, никакво званично писмо одговарајућим
државним органима САД никада није упућено тим поводом. Стога су наше епархије у САД скоро
педесет година функционисале без легалног секуларног ентитета. Када је 2016. године констатован тај
огромни ризик, српски епископи у САД су одлучили да заштите како себе тако и Српску цркву
(Патријаршију) од правних ризика. Осим тога, будући да су функционисале као секуларни правни
ентитет, епархије су деценијама непотребно и сувишно плаћале порез којега би иначе биле ослобођене.
Занимљиво је да никада у историји Српске цркве у Америци она није била регистрована под именом
СПЦ у Северној и Јужној Америци. Према томе, код државних власти у САД није регистрована нити
установљена непрофитна корпорација под називом „Српске православне епархије у САД―!
Врло тенденциозно и врло намерно се у јавности већ неколико месеци пласирају неистине о
устројству СПЦ у САД, а у кампањи се иде чак дотле да и Свети архијерејски синод, под притиском
Иринеја Буловића, и коресподенцију са епископима у САД кривотвори на начин да им се обраћа као
члановима тела Епархијског савета СПЦ у САД које не постоји.
За дискредитацију владике Максма Васиљевића ангажовани су и спавачи разних служби из
Београда који својим понашањем годинама наносе штету угледу СПЦ у Америци. На жалост, неки од
њих су и свештеници веома упитних моралних особина, али веома спремни да дају допринос у
„ђавољој работи― утицајног синодалца. Захваљујући порталима које издашно помажу и Буловић а и
Вучић, креира се лажна слика о расположењу српског народа према владики Максиму који ужива
поверење и поштовање највећег броја верника у САД.
Подршка великог броја угледних светских теолога Максиму Васиљевићу, која је путем петиције
стигла на адресу Универзитета у Београду и Синода кажу, додатно је распалила страсти у
владичанском двору у Новом Саду, јер за Иринеја Буловића ни трећина ПБФ у Београду не би
написала ништа слично, чега је и те како свестан. Као што је свестан да је Максим Васиљевић име у
светским теолошким оквирима, што је петиција и потврдила.
Познаваоци црквених (не)прилика кажу да Атанасије Јевтић, духовни отац Максима Васиљевића,
уопште није претерао када је рекао да је владика Максим похвала православљу, што се јасно могло
видети и на прослави 800 година самосталности СПЦ коју је организовао западноамерички епископ, а
на којој су раме уз раме стајали и служили и руски и грчки свештеници. Поједини новинари који су
извештавали са тих свечаности мисију епископа Максима Васиљевића поредили су са мисијом Светог
Саве који је такође мирио браћу и спајао наизглед неспојиво. Ту би се можда могао тражити и прави
одговор на питање зашто Буловић прогони владику Максима.
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Фалсификовање саборског Саопштења 2019.
У јавности је познат случај фалсификованог саборског Саопштења на крају мајског Сабора 2019.
године. Тада је бачки владика срочио властиту верзију Саопштења о раду Сабора на коју су реаговали
петнаестак епископа отвореним писмом патријарху и Синоду. Епископ Иринеј није имао куражи да
одговори на допис коме је на челу стајао потпис митрополита Амфилохија, а у коме је др Буловић
отворено прозван за недопустиво фалсификовање саборског саопштења. Медији су објавили то
протестно писмо, али бачки није био довољно одважан да се огласи. Јер, да је то учинио, морао би да
положи рачун за манипулације.
Ево текста поменутог писма угледних архијереја:
Ваша Светости,
Поводом Саопштења за јавност Светог Архијерејског Сабора, објављеног 18. маја 2019. године на
сајту Српске Патријаршије, у коме је аутор текста, у својству портпарола, својевољно формулисао
неке одлуке, супротно вољи Светог Архијерејског Сабора, ми доле потписани архијереји желимо да
изразимо своје негодовање и оградимо се од поменутог Саопштења.
Разочарани смо што је аутор текста, Епископ бачки Иринеј, у тексту Саопштења тенденциозно
приказао и пренагласио значај посете политичких лидера региона Александра Вучића и Милорада
Додика. Конкретно, потпуно је беспотребна реченица која говори „о напорима и неравноправној
борби са моћницима за очување Косова и Метохије у саставу Србије,― пошто о природи, умешности и
искрености вођења те борбе саборски оци уопште нису имали једногласно мишљење. Напротив!
Осим тога, у Саопштењу стоји нетачно да су двојица председника посетили Патријаршију „на
позив Сабора,― а јасно је да је то било на иницијативу и позив Патријарха. Такође је потребно
избацити реченицу: „и о подршци и свеобухватној помоћи државе Србије нашем народу да опстане на
најсветијој српској земљи, Косову и Метохији.― Недостаје да је својим саопштењем о Косову и
Метохији Сабор потврдио свој непоколебиви став са претходна два Сабора.
Истовремено, потпуно је прећутана значајна миротворна црквена посета поглавара најсветије
Цркве Кипра, Архиепископа Г. Хризостома, у контексту болног „Украјинског питања― чији је став по
овом питању сагласан ставу наше Цркве. Истовремено, Саопштењем је релативизована и важна
саборска одлука о наставку дијалога са делом Цркве у Северној Македонији која је у расколу.
Захтевамо да ти додаци буду унети у ово Саопштење.
Изненађени смо и разочарани због појаве текста у коме се ствари тенденциозно приказују
другачије него што је братски договорено на Светом Архијерејском Сабору и молимо Вашу Светост
да се са званичног сајта наше Цркве уклони овако формулисано Саопштење, те да се објави ново
допуњено које Вам шаљемо. Уколико не буде објављено са овим допунама, него остане како ra је
формулисао «портпарол» бићемо са жалошћу приморани да о томе обавијестимо јавност и да
јавности доставимо овако формулисано саопштење.
[Доставити Њ. Светости, Инфо-служби, Епископу бачком Иринеју. Уколико Саопштење не буде
исправљено, наш деманти ће бити објављен у јавности, са констатацијом да се не ради о тексту
Сабора него тзв. портпарола СПЦркве].
Бачки епископ Иринеј се на овај деманти осврнуо тек 3. августа у дневном листу Данас у
разговору
са
Јеленом
Тасић
(https://www.danas.rs/drustvo/u-crkvi-ne-postoji-delikt-misljenja).
Погледајмо какву аргументацију он износи и пропратимо је коментарима.
Новинарка Тасић је поставила следеће питање:
Kad će na zvaničnom sajtu SPC biti ispravljeno zvanično saopštenje Sabora, za koje više arhijereja tvrdi
da je „netačno,― posebno u delu koji se tiče dolaska predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Patrijaršiju?
Бачки владика овако одговара:
Vi naposletku dovodite u pitanje, opet na osnovu neproverenih informacija, zvanično saopštenje Sabora
i, za razliku od patrijarha, Sinoda i većine episkopa, očekujete da ono bude „ispravljeno― i to „u delu koji se
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tiče dolaska predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Patrijaršiju.― Ali u samoj stvari tu nema šta da se
„ispravlja.― Saopštenje samo prenosi ono što je prilikom Vučićeve posete izgovoreno, izmeĎu ostalog i šta
sve Srbija u praksi čini za opstanak Srba na Kosovu i u Metohiji. Zanimljivo je pritom da se u odreĎenim
krugovima poseta predsednika Srbije negativno komentariše, dok se prisustvo i reč gospodina Milorada
Dodika potpuno prećutkuje i ignoriše. Još valja naglasiti da je obojicu pozvao Nјegova svetost patrijarh u ime
Sabora, da je tema razgovora bilo stanje Crkve i naroda kako na Kosovu i Metohiji, tako i u Bosni i
Hercegovini, da je susret odrţan van saborske dvorane, u vremenu izmeĎu dveju sednica i da je svaki episkop
mogao, ako bi to ţeleo, da ne prisustvuje sastanku. Grupa moje braće arhijereja je izdala svoje posebno,
alternativno saopštenje u kojem se gornja tema sagledava iz drugog ugla ili i ne pominje, sada se već i ne
sećam. To jeste, bez daljega, njihovo pravo, ali to je saopštenje onih koji su ga potpisali, a ne zvanično
saopštenje. Tu niko nikog ne moţe optuţivati za falsifikat. Kako zvanično saopštenje moţe biti falsifikat kad
je ono vremenski prethodilo drugom, alternativnom saopštenju? Ako bismo „terali mak na konac,― pre bi se
moglo kazati da ovo drugo predstavlja falsifikovanje onog prvog. Ali, ja to ne kaţem. Samo konstatujem da
je ono izraz neslaganja grupe arhijereja sa opisom razgovora članova Sabora i predsednika Vučića. Iz nekih
aluzija provejava i mišljenje da je vajni portparol hotimice izbegao da tekst saopštenja predoči Saboru pre
njegovog puštanja u javnost. Takvu insinuaciju najodlučnije odbacujem. Jer, stvar stoji ovako. Prema
Pravilniku o radu Sabora, Sabor se ne završava poslednjom sednicom nego kasnije, čitanjem i usvajanjem
Zapisnika sa poslednje sednice i Saopštenja za javnost. Tako se postupalo još u vreme mojih prvih godina u
episkopskom sluţenju, ali se, naţalost, već odavno izobičajilo. U praksi, većina braće arhijereja odlazi odmah
posle poslednje sednice, a portparol ostaje da sačeka poslednji zapisnik i da onda piše saopštenje. Zvučaće
neskromno, moţda i neumesno, ali moram reći da u toku poslednjih četvrt veka Sabor za mene uvek traje dan
duţe nego za sve ostale članove Sabora. Mimo moje ţelje i volje, fizički nisam u mogućnosti da tekst
Saopštenja predočim Saboru radi eventualnih ispravki, izmena i dopuna. Stoga sam prinuĎen da sa njegovim
sadrţajem najčešće upoznam samo Njegovu svetost patrijarha kao predsednika Sabora. Zbog svega toga
smatram da moralno pravo na kritiku Saopštenja o radu Sabora nemaju oni koji ne sačekaju ni Zapisnik, a on
ne moţe biti gotov za nekoliko minuta, a ni Saopštenje koje iziskuje kudikamo više vremena od Zapisnika.
Uvek sam voljan ili, tačnije, duţan da tekst Saopštenja iznesem pred Sabor, na ocenu i usvajanje. U tom
slučaju niko ne bi imao razloga da se ţali, a anticrkvena i ţuta štampa, snabdevena izmišljotinama iz svojih
„insajderskih― izvora, ne bi mogla da danima i nedeljama preţvakava gluposti i puni svoje trač-rubrike.
Mudri stari arhijereji su svojevremeno sve predvideli i blagorazumno osmislili. Mi, njihovi naslednici, treba
samo da njima merimo i proveravamo sebe. Konkretno, treba da poštujemo i primenjujemo Pravilnik koji su
oni sročili i koji i danas vaţi. Tada će i vuk biti sit i ovce na broju.
Шта су то срочили мудри архијереји? Ако погледамо Правилник о раду Сабора, видећемо да ни о
каквом Саопштењу нема ни речи. Кога и овог пута обмањује бачки владика Иринеј Буловић?
Тај човек који се распиње између жеља и могућности, јер ето, „мимо своје жеље и воље физички
није у могућности да текст саопштења предочи Сабору ради исправки, измена и допуна,― није нашао
за сходно да неком другом уступи састављање Саопштења, него пошто-пото, црпећи своје физичке и
духовне снаге, саставља Саопштење два-три дана по истеку Сабора. У ком времену живи бачки
владика?!
Замислите ту институцију у којој једна индивидуа издаје саопштења са најзначајнијег годишњег
скупа по својој вољи, не консултујући се са тим истим телом, него понекад приупита главног
председавајућег („најчешће упознам Његову светос патријарха―) да ли се слаже, и онда, по својој
слободи, пушта у јавност текст који је – услед физичке и духовне исцрпљености – како-тако саставио.
На шта је спала Српска црква?
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Одговорност за рад Информативне службе СПЦ и сукоб интереса
Будући одговоран за рад Информативне службе Српске православне цркве, епископ Иринеј
Буловић је допустио да она постане један од форума за презентацију и популаризацију његових
ставова о другим црквеним и иним личностима, аутокефалним црквама и њиховим поглаварима итд.
Дозволио је такође да Информативна служба постане још један полигон за његово бесконачно
фразирање и бесмислене и бескрајне реченице од пола странице.
Додајмо и то да не постоји тим Информативне службе СПЦ, већ само један човек који се бави
copy-paste послом. Не сећамо се да је ова служба икада дала неки свој текст као коментар на текуће
важне вести. Чак ни за Вучићеву посету током мајског Сабора 2019. Инфо служба није умела да
састави три сувисле реченице, него је преузела вест од агенције ТАНЈУГ и других сличних извора.
Уосталом, по први пут у историји Инфо службе СПЦ објављено је од речи до речи саопштење једног
председника (о чему ћемо рећи више у наставку).
Даље, иако сваки српски епископ често објављује разне текстове о делатности у својој епархији
(саопштења, рефлексије о важним питањима и сл), ипак само бачки владика има ту привелегију да
свако његово оглашавање – и то не само на епархијском плану – аутоматски објави и Инфо служба на
званичном сајту СПЦ. Но, Инфо служба се не ограничава само на др Буловића. Исти третман имају и
чланови његове „фратрије― (како их је назвао епископ Атанасије), па се тако било какав текст једног
митрополита Порфирија или владике Фотија одмах објављује на званичном сајту Српске цркве. То
понекад поприма размере комичног. Тако, неће бити објављена само архијерејска оглашавања у виду
интервјуа и демантија, него ће се ту наћи поезија владике Фотија (на нивоу ученика основне школе),
посебно она у којој овај „поета,― некад експлицитно, а некад у алузијама, критикује неистомишљенике
свога духовног оца.
Главна личност за постављање вести је искључиво Ненад Стиковић. Ради се о брату монахиње која
је лична секретарица епископа бачкога, човеку који је под директним надзором бачког владике.
Замислите ту непробојну мрежу и апсолутну контролу информација: Стиковић се и без потребног
упутства стара да на сајту буду објављене вести које су по духу и укусу бачког владике. Вести о
прославама у разним епархијама могу да се објаве, али је упадљиво да ту нема много вести из епархија
чији су архијереји неистомишљеници др Буловића.
Проблем са разним духовним чадима није у томе што су они увек ту, уз своје остареле духовне
оце, прате их, доносе им кафу, новине, штампају најновије вести и сл. Овде се ради о сукобу интереса.
Јер, Стиковић је тај који у Београду, у средишту Српске цркве, за др Буловића прикупља информације
од патријарха, разних патријаршијских служби, Синода, присутних епископа. Бачки владика
апсолутно прати и контролише све!
Осовина Нови Сад – Патријаршија је показатељ колико је Српска црква узурпирана...
Уколико се сетимо и изјаве митрополита Порфирија дате РТС (Око магазин,
https://www.youtube.com/watch?v=C9b6BjZyz6w), наиме, да је њему и после постављења на епархију
духовни отац епископ бачки, тек тада постајемо свесни димензија проблема. Суштина проблема је
„сукоб интереса.― Управо због тога црквено предање не зна за однос „духовни отац-духовни син―
међу епископима, пошто је јасно какве су импликације таквих „релација.― У древним патријаршијама
на то се гледа с подсмехом.
Митрополит Порфирије је и после устоличења у Загребу наставио да буде игуман и духовник
манастира Ковиљ у Епархији бачкој. Ово је не само необично, већ је и канонски проблематично: осим
што упада у туђу јурисдикцију (макар и са благословом домаћег епископа), остаје питање поменутог
сукоба интереса: сасвим је сигурно да бачки владика неће замерити ништа митрополиту Порфирију
који му чини услугу у епархији. Уосталом, не може се сакрити да Порфирије више времена проводи
изван своје епархије него у њој, добрим делом у дијецези свога духовног оца (у ери интернета се то не
може сакрити).
Поменимо овде и „експедицију― Српске цркве на Светом и великом сабору на Криту 2016. Као
што је познато, сваки епископ је дошао сам, уз могућност да они којима је потребна помоћ, могу да
поведу једну особу (пожељно у свештеном чину). Међутим, делегација бачког владике је имала 10
чланова. Бачком владики није било довољно да поведе свога викара, па је експедицији придружио
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целокупну екипу РТВ „Беседе― из Новог Сада, на челу са Владаном Таталовићем, главним
помоћником митрополита Порфирија.
Додатак: злоупотреба црквеног вебсајта ради промоције Вучића
Иринеј Буловић је злоупотребио сајт СПЦ тиме што је на њему објавио обраћање Александра
Вучића
4.
јануара
2020.
(http://www.spc.rs/sr/obratshanje_predsednika_republike_srbije_posle_susreta_sa_patrijarhom_srpskim_g_iri
nejem)
Ово обраћање је, наравно, већ је пропраћено на режимским медијима, при чему није пропуштено
да се примети како је „СПЦ први пут у историји пренела обраћање неког председника.― Овим се
заправо само покушава скренути пажња са главног догађаја, то јест чињенице да Александар Вучић на
Бадњи дан није смео да оде у Црну Гору, односно да му је тамошњи српски народ упутио јасну поруку
како тамо није пожељан.
Александар Вучић је претрпео велики пораз и коначно се у јавности разоткрила чињеница да су
сви догађаји у Црној Гори кооррдинисани између Вучића и Ђукановића, што је српски народ у Црној
Гори и те како препознао и председника Србије окарактерисао као издајника.
Иринеј Буловић и патријарх Иринеј отворено помажу Александру Вучићу у његовом опстанку на
власти. Не смета им Вучићево залагање за „независно Косово― и они су ти који раде на томе да издаја
коју Вучић најављује прође што безболније.
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Уводно о академским активностима
Увид у укупну академску делатност др Буловића – у публикације, напредовања у звањима, бригу
о кадру, рад на пројектима итд. – открива слику човека који се, уместо посла који му је поверен,
највише трудио око тога да својим наставничким и епископским радом створи мрежу послушника
који ће у тишини обављати његове послове.
Док су у његово име други предавали, испитивали и били ментори, а викари опслуживали
епархију, он је своју снагу усмерио ка политикантској испразној реторици којом блати и жели да
уништи ко зна колико људи који су му се нашли на путу изграђивања култа личности, не обазирући
се притом на то какву пустош за собом оставља и колико зла доноси Православном богословском
факултету и Цркви.
У светлу питања о квалификацијама и стручности (која су нарочито актуелна у данашњој
Србији где је лако купити диплому и на исти начин напредовати у звањима), личност др Буловића
постаје посебно занимљива.
Једна научна монографија (докторат) и два мања оригинална научна теолошка рада (дакле,
стриктно говорећи: писана на теолошке теме, са критичким апаратом, премда не из области за коју је
касније биран) – то је научни допринос овог професора и доктора. Сва остала писања се могу (и
морају) подвести под есеје, свечана обраћања, интервјуе и сличне литерарне саставе.
У контексту поштовања освештаних универзитетских традиција, овде посебно треба поменути
Буловићево пренебрегавање основног реда, у шта спада: редовно држање наставе, благовремени
долазак на часове, држање консултација и уопште рад са студентима. Ништа од тога бачки владика
није поштовао.
Због његових недолазака на заказана предавања и испите и вишесатних, понекад и вишедневних
па и вишемесечних (?!) кашњења (са испитима и одбраном завршних радова), трпели су и студенти и
студијски програми.
Пошто би се, када коначно дође, пола сата извињавао, уследила би реченица попут ове: „Може
бити да је читав овај уводни део мога скромног излагања не само преопширан него и ирелевантан за
његову тематику, стриктно посматрану, али ипак не мислим да је сасвим излишан.―
Ово вам на први поглед може изгледати као леп манир, али се ради о клишеу којим се Буловић
деценијама вешто служио како би опстао на Факултету знајући колико ова институција утиче на
живот Српске цркве.
Наведимо овде и то да је – у склопу својих (не)академских активности – бачки владика пристао
1993. године да постане професор Новог завета у Фочи (тада Србињу). Постоји писмо у коме се
захваљује на избору и најављује да ће одржавати наставу. Погађате: никада није дошао ни на један
час!
Пошто му је списатељски опус веома скроман, др Буловић углавном рециклира своја предавања
на неколико истих тема: однос православља и светосавља, аутокефалија (исто предавање, уз различит
увод и 2003. и 2018. на ПБФ), увод у Нови Завет (што се деценијама своди на увод у Јованово
јеванђеље и тумачење појма логоса).
Теологија Иринеја бачког је теологија понављања, без икаквог стваралачког отварања ка
савременим темама и проблемима. Ради се о конзервативизму у лошем издању. Показатељ тога је
Буловићев однос према друштву (стереотипни јавни наступи), уметности (никада није организовао
неку изложбу савремених ликовних радова, док начин на који промовише византијско појање само
илуструје његову теологију понављања), философији (ниједна студија на савремене философске
проблеме). Једном речју, у његовом опусу нема ниједног искорака нити отварања ad extra! Алергија
према оригиналности је Буловића довела до екстремног антинаучног става и бескрупулозног
промовисања „црквености― као паравана за гетоизацију богословља.

58

„Научне квалификације“ др Буловића?
Прикупљање података о научним радовима др Буловића представља лак посао јер се могу
избројати на прсте једне руке. Од уско научних радова, бачки владика Иринеј Буловић, доктор
атинског универзитета, има само докторат и две студије, једна са насловом „Монаштво и проблем
страдања,― а друга „Теологија дијалога по Св. Марку Ефеском―. Ако се узме у обзир да се у једној од
ове две студије налазе само мисли које су већ у једној или другој форми присутне у његовом
докторату, тада испада да др Буловић, поред докторара, има да наведе само један оригинални научни
рад у прилог свог академског статуса. Ова личност је од звања доцента, преко ванредног до звања
редовног редовног професора напредовала, што се каже, „на лепе очи,― будући да је оба ова рада
објавио пре избора у звање доцента.
Поред ових стриктно научних, др Буловић има више радова који укупно не прелазе осамдесет
страна. Пошто нису у питању научни радовиу у стриктном смислу, разумљиво је што ниједан није
публикован у признатим међународним теолошким часописима. Такође, Иринеј Буловић није написао
ниједан уџбеник за предмете које је деценијама предавао.
Др Буловић је склон предугачким саопштењима, интервјуима, али зато његови „научни― радови
стају на 4-7 страница. Ово је прилично збуњујуће ако се узме у обзир да је он био професор чак и
после одласка у пензију (са пуних 65 година), а свој радни однос продужио је за три године и потом,
на волшебан начин, за још две године.
На званичном сајту Епархије бачке стоји следеће о научним активностима др Буловића:
„Објавио је многе богословске текстове, научне и популарне, као и доста превода. Десетак година
уређивао је Православни мисионар, популарни часопис у издању Светог Архијерејског Синода. Сада
уређује и издаје Беседу, теолошки часопис Епархије бачке. Члан је преводилачке Комисије Светог
Синода Српске Православне Цркве, Свеправославне комисије за дијалог са Римокатоличком црквом,
Свеправославне комисије за дијалог са лутеранима, и разних других комисија.―
Овде само да узгред напоменимо како је последњи број часописа Беседа изашао 2004. године, као
и то да га је уредио др Владан Перишић кога већ скоро деценију Иринеј Буловић бесомучно прогања.
Такође, треба напоменути и то да је Иринеј Буловић читаву деценију 1970–1980. провео у Атини
на постдипломским студијама на Богословском факултету тамошњег Универзитета, те да је јуна 1980.
године одбранио докторску дисертацију са насловом Тајна разликовања Божанске суштине и
енергије у Светој Тројици по Светом Марку Ефеском Евгенику.
Све у свему, „репрезентативне― референце др Буловића су следећи чланци и есеји:
1. „Монаштво и проблем страдања,― Теолошки погледи 3 (1972), 172-190.
2. „Јелинство и Православље,― Теолошки погледи 4 (1972), 263-270 (у питању је осврт на чланак
Христа Јанараса).
3. „Тумачење молитве Исусове од светог Марка Ефескога,― Теолошки погледи 1-2 (1974), 89-93.
4. „Теологија дијалога по Св. Марку Ефескоме,― Теолошки погледи 1 (1975), 5-35.
5. „Димитриjе Стефановић (1882-1945): Био-библиографиjа―, Богословље 1-2 (1980), 165-170.
6. Нови превод Светога Писма Новога Завета, Београд, 1985 (брошура).
7. „Рођење Исуса Христа,― Православни мисионар 172 (1986); прештампано у: Песме о Маjци,
Београд, 1998, 335-346.
8. „Вук и Црква,― у: Језик Цркве. Пети симпосион дипломираних теолога (поводом 200годишњице Вуковог рођења), Богословљ 2 (1987), 53-63.
9. „Косовски завет у светлости Новог завета―, Богословље 1-2 (1989), 1-9; Видослов 24 (2001), 7386.
10. „Душевне болести, страсти и врлине,― у Религија и душевни проблеми човека, Београд, 1994,
33-46.
11. „Шта Православље нуди савременом човеку?―, Логос (1994).
12. „Ist ökumenische Annäherung zwischen Orthodoxen und Katoliken in Jugoslawien möglich?―, у: In
Verbo Autem Tuo, Wien, 1995.
59

13. „Поредак чина венчања у склопу свете литургије,― у: Православни брак и породица, Светига,
Цетиње, 1995.
14. „Откривење Jованово – књига за нас данас,― Богословље (1996), 3-9 (светосавска беседа).
15. „Упоређење између филозофског и хришћанског појма о Богу,― у: Појам Бога у филозофији,
Нови Сад, 1996, 125-131.
16. „Светосавље, Хиландар и ми пред новим веком,― Летопис Матице српске 461/6 (1998), 11341147.
17. „Смисао хиландарског jубилеjа,― Просвjета 32/33, (1998), 3-5; 7-11.
18. „Благовести,― Растко 5/6 (1998), 21-27.
19. „Сербская Церковь и экуменизм,― ЦиВр. 4/7 (1998), 56-62.
20. Моjа слава – Св. Jован: Житиjе, чин славе, славарица, Нови Сад, 1999.
21. „Нови светски поредак – покушаj православног виђења и тумачења злокобног империjалног
експеримента нашег доба,― у: Нови светски поредак, ур. Г. Перчевић, Београд, 1999, 16-21.
22. „After the Kosovo-crisis: Implications for the Churches For the Peace from Above,― у: An Orthodox
Resource Book on War, Peace and Nationalism, Geneva, 1999, 164-171.
23. „Исус Христос – Име изнад сваког имена,― у: Календар Црква, Београд, 2000, 60-63.
24. „Роль религии для достижения мирного сосуществования в совр. мире. Правовая
ответственность как основа взаимного признания― (пер. с англ.: Е. В. Веревкина), ЦиВр. 1/22,
2003, 203-208.
25. „Der Auftrag der Kirchen im größeren Europa,― Solidarität und Gerechtigkeit, Ökumenische
Perspektiven, Bonn, 2006.
26. „Смисао Светосавља―, Богословље 1 (2006), 268-273 (свеотосавска беседа).
Преводи:
1. Свети Марко Ефески, „О васкрсењу―, Теолошки погледи 1 (1971), 168–174.
2. Протојереј Др Георгије Флоровски, „Григорије Палама и светоотачко предање―, Теолошки
погледи 1 (1972), 27–37.
3. 5. Х. Јанарас, „Будући велики сабор,― Теолошки погледи 3(1972), 160-171.
4. „Тумачење молитве Исусове од светог Марка Ефескога,― Теолошки погледи 1-2 (1974), 89-93.
5. Архимандрит Василије Гондикакис, „Организација Цркве као тројична мистагогија―, Теолошки
погледи 3 (1977), 148–159.
7. Γεώργηος Φιωρόθζθσ, „Οη κεηαθσζηθές προϋποζέζεης ηοσ οσηοπηζκού,― Εποπτεία 86 (1984), 42-53.
Што се тиче радова из области библистике, што је научна област за коју је као наставник
деценијама биран, др Буловић је за све то време објавио тумачење Мт 1, 18—25 (Рођење Исуса
Христа, Православни мисионар (172), 1986), али у форми популарног есеја, без било каквог
критичког апарата, као и неколико беседа и радова који се „на мишиће― могу повезати са његовом
„струком― („Косовски завет у светлости Новога завета― и сл).
Треба рећи и да је др Буловић у просторијама новосадске црквене општине држао популарна
предавања (као што чине и други епископи), али она не спадају у академске активности, као ни многи
интерјвуи које је давао, са често отворено дневнополитичким садржајем.
Најчешћи изговор који др Буловић износи у одбрану свог непостојећег научног рада – а који
изговор напамет знају сви студенти – гласи да је он заузет разноразним обавезама које му је Црква
поверила. У те обавезе, по њему, спадају послушања да дочекује разне делегације, да путује на
сусрете, да саставља писма у виду реаговања на разноразне друштвене појаве или, често, нападе на
Цркву...
Очекивано с о бзиром на све речено, о делу Иринеја Буловића нису писани критички текстови,
нити је ико објавио библиографију његових научних радова (што је уобичајено када је у питању
„реномирани― професор његовог формата), будући да би такав подухват био беспредметан.
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Конкурисање у виша звања
Пошто је постао доцент на катедри за Нови Завет, др Иринеј Буловић није објављивао научне
радове или стручне расправе из библистике. Ипак, када се расписивао конкурс за виша звања, он се
редовно јављао.
Тако је за ванредног професора изабран 1991. године без иједног објављеног рада из библистике.
Наведимо овде неколико детаља везаних за конкурисање др Буловића у звање редовног
професора, са посебнин освртом на списак библиографских јединица које је Буловић навео у
конкурсном материјалу.
Године 2000. расписан је конкурс за редовног професора за предмет Свето Писмо Новог Завета,
на који се као кандидат јавио др Буловић. У свом извештају од 22. јуна 2001. године, члан Комисије
проф. др Драган Милин је изнео низ критичких напомена, попут чињенице да је кандидат као научне
радове наводио проповеди и јавна предавања и томе слично. Поред свега тога, др Милин указује и да
„на једном ранијем конкурсу нашег Факултета кандидат (др Буловић) није доставио благослов
архијереја. Комисија је била дужна да изнесе тај податак, не као непријатељство према кандидату,
него као чињеницу која је битна за одлуку Већа.― Такође, „епископ Иринеј се благовремено пријавио
на конкурс, али су радови стигли знатно касније. Деканат је сматрао да је колегијалност важнија од
прописа. Ту одлуку може да има и Веће, само што изузетак ствара правило.―
Имајући пред собом проблематичну пријаву за конкурс (из које је било очигледно да кандидат
нема услове ни за доцентски статус), проф. Милин је поставио следеће питање:
„Ако Факултет прими као хонорарног професора, на пример, управника музеја или библиотеке, са
докторским испитом који је основни услов за то радно место, могу ли тако примљени кандидати бити
изабрани у звање редовног професора? Звање редовног професора није почасно, већ суштинско.― Због
тога проф. Милин сматра да је у случају др Иринеја Буловића много примеренији избор у звање
„професор по позиву.―
Када је реч о библиографији кандидата, проф. Милин је изнео веома оштар суд.
„Што се тиче процене радова епископа др Иринеја, потписник овог извештаја би још јаче истакао
препоруку главног референта епископа др Игњатија да епископ др Иринеј преусмери своје велике
способности на бављење Новим заветом. Епископ др Иринеј је доставио 36 општих и популарних
радова, а само пет краћих из области Новог завета. С обзиром да је епископ др Иринеј изабран за
ванредног професора 1991. године, то није довољно.―
Осетивши потребу да Веће ПБФ подсети на елементарне норме, проф. др Милин се позвао на
праксу факултета са Универзитета у Београду чије је норме Богословски факултет настојао да следи и
када није функционисао у његовим оквирима. „Према подацима са Филозофског факултета у
Београду, за звање ванредног професора потребна је једна објављена књига и тридесетак научних
радова. За редовног професора потребна је још једна књига и 40-60 искључиво стручних радова.―
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Припрема наследника
Данас бачки епископ Иринеј Буловић има седамдесет две године, а легенда о њему као
„образованом― полиглоти који се родио као Србин, али ће умрети као Јелин, траје доста деценија.
Иринеј Буловић није случајно портпарол СПЦ, јер неко ко успева толике године да живи од представе
о себи сигурно има вештине некога ко би требало да се бави маркетингом.
Тек у последње две до три године поједини медији бацили су светло на лик и дело контроверзног
бачког епископа, сиву еминенцију Српске патријаршије од Милошевићевог времена до данас.
Полиглота, како воли да га други виде, и човек од науке, како воли себе да представља, како нам
окривају ти медији, свих протеклих година био је заштитник оних од којих се јавно ограђивао, а тајно
их подржавао, на срамоту Српске цркве. Заслугом Иринеја Буловића, врањски епископ Пахомије још
је у служби епископа. Његова рамена била су довољно велика да на њих главу спусте и пензионисани
Василије Качавенда и епископ канадски Георгије.
Још једна контроверза се везује за овог епископа. Потпис који је упокојени патријарх српски
Павле ставио на папир којим се овлашћује некадашњи председник Србије и Југославије Слободан
Милошевић да заступа Србе на мировној конференцији у Дејтону кажу да је преварантско дело
бачког епископа Иринеја Буловића. Наши извори из Патријаршије говоре да је та подвала бачког
епископа натерала српског патријарха Павла да му поручи да се убудуће држи подаље и од њега и
зграде Патријаршије и да без позива не долази у Београд.
Имиџом професора и научника, мада за ово друго нема доказе, Иринеј Буловић свих година
прикривао је своје активне везе са свим политичким гарнитурама у Србији, од Милошевића до данас.
Буловић је био близак и демократској гарнитури коју је водио Борис Тадић, иако је вешто преко
својих канала пласирао тезе о жутим владикама, како је сам клеветао своју браћу архијереје. И док су
појединци из Сабора ходали и ходају означени као „жуте владике― бачки епископ, премазан свим
бојама, активно је сарађивао и са „мрском― Демократском странком од које се дистанцирао исти дан
по сазнању да је Томислав Николић победио Бориса Тадића на изборима.
Нико никада није демантовао да је у току заседања Светог архијерејског сабора које је трајало
управо у време одржавања председничких избора у Србији, Иринеј Буловић резултате избора
прокоментарисао пред свим архијерејима речима: „Моје саучешће, Григорије, изгубио је Тадић.― Није
познато да ли је тачно и то да му је садашњи немачки епископ одговорио да не зна зашто баш
Буловић њему изјављује саучешће, када је он био редован гост Тадића и његових саветника на
Андрићевом венцу (о чему ће се ускоро сигурно више писати).
Доласком СНС и Александра Вучића на власт, Иринеј Буловић је из улоге својеврсног спавача
коју је имао у време демократа (јер они јесу неговали коректне односе са СПЦ, али не тако да
управљају црквом) поново активиран. Ово што гледамо у последње време, а тиче се скандала у СПЦ и
на Православном богословском факултету (ПБФ) производ је само једне чињенице: Иринеј Буловић,
баш као у време Милошевића, поново је главни оперативац државе у СПЦ. Упућени у дешавања у
Патријаршији кажу да је одлука о додели ордена Светог Саве Александру Вучићу, као и све што је
након тога уследило, заправо дело бачког епископа који је, жртвујући мир унутар организације којој
припада, нарушио мир и међу верницима, који су први пут у историји СПЦ писали петицију против
доделе таквог ордена председнику Србије.
За све што се у СПЦ и на Православном богословском факултету дешава од прошлог сабора до
данас наши извори тврде да је последица сујете бачког епископа који никако не може да поднесе да је
у јавној полемици са западноамеричким епископом Максимом, која је претходила Сабору, доживео
тежак пораз за који неки верују да ће се тешко од њега опоравити. Опорављен или не, Иринеј Бачки у
маниру средњевековних инквизитора наставља да руши системе унутар Цркве и ПБФ. Оставка декана
ПБФ епископа Игњатија Мидића, који је одбио налог Синода, читај: Иринеја Буловића, да
противзаконито смени са факултета епископа Максима и Марка Вилотића, била је изнуђена. Јер, како
тврде извори из Епархије бачке, Иринеј је гађао владику Максима да би погодио епископа Игњатија
који слови за једног од најозбиљнијих кандидата за српског патријарха. Рушењем по свему
беспрекорног епископа Игњатија са места декана, бачки епископ шаље поруку делу неодлучних
владика у Сабору о томе какав је однос снага у СПЦ, те да се на време определе.
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Постоје и заговорници тезе да је поход Иринеја Буловића на епископа Максима и Марка
Вилотића, секретара епископа Григорија, заправо освета невољеног детета пензионисаном епископу
Атанасију Јевтићу који је, уз митрополита Амфилохија, био највољеније духовно чедо Јустина
Поповића. Иринеј Буловић, и сам духовни син Јустина Поповића, никада није уживао поштовање
свог учитеља као ова двојица. Кажу да је све што је годинама носио у себи због своје интелектуалне и
духовне инфериорности у односу на Атанасија Јевтића сада изашло на видело.
Због чега власт предвођена Александром Вучићем подржава безакоње на ПБФ и овакве односе у
СПЦ? Иринеј Буловић, за кога Вучић јавно не штеди речи хвале, задужен је за смиривање тензија
унутар СПЦ по питању Косова и Метохије. Колико су му важни оперативци у СПЦ говори и податак
да је управо преко њих успео да уђе у зграду Патријаршије док је трајао Сабор, да би пред окупљеним
архијерејима признао да он заправо нема план за Косово, а неке од њих и напао због другачијег
мишљења које су изнели том приликом. Свака Вучићева идеја о Косову, сем идеје да је Косово у
Србији, наилази на велики отпор у СПЦ, па ће бити занимљиво гледати како ће Иринеј Буловић у
оквиру СПЦ лобирати за неко Вучићево решење, а да оно није у складу са Уставом Србије.
Амбиције Иринеја Буловића нису тајна. Он жели да буде нови српски патријарх и ту жељу, чини
се, плаћаће и одсецањем туђих глава (Игњатије и Максим), а ако буде требало и Косовом. На том путу
Амфилохије, Григорије и Максим постаће „НАТО владике―, а неки, попут Иринеја Добријевића или
владике Лонгина, ЛГБТ епископи, среброљупци, расколници или шеици (?!). Неки ће пак бити
разбојници, као Атанасије Јевтић, или сарадници MI6, као владика Јоаникије. На путу до
патријаршијског трона Иринеј Буловић неће поштедети ни своје верне слуге међу епископима, попут
митрополита Порфирија, који слови као главни оперативац Буловићевих игара престола.
Но у последњем кругу трке за патријарха, када се заједно обрачунају са „непослушном браћом,―
што је за сада само план, митрополит Порфирије, као фаворит Александра Вучића, неће поштедети ни
свог духовног оца Иринеја Бачког јер он ништа на том путу није урадио а да му Буловић није рекао да
уради. Последње кораке Порфирије Перић ће учинити за себе, али ни Буловић неће моћи да га криви,
нити заустави. Уосталом, свему га је лично научио! Све је урадио како му је говорио. Буловић ће
морати да схвати да ће Порфирије на крају урадити исто што би и он урадио у тој прилици. Између
оцеубиства и самоубиства бираће прво. Тако га је научио Иринеј Буловић!

63

Инквизицији нема места на универзитету
др Радомир Н. Саичић
редовни професор Универзитета у Београду
редовни члан САНУ
Године 1633. Инквизиција је осудила Галилеа Галилеја на доживотни кућни притвор због јавно
објављеног става о хелиоцентричном систему, наредивши му да се одрекне свог учења, уз забрану да
убудуће објави било какву књигу. Развој науке показао je апсурдност геоцентричног становишта
Католичке цркве, а и многих других заблуда и предрасуда. Схвативши да јој анахрони и ненаучни
ставови умањују углед и утицај у свету, Католичка црква је признала грешку и препустила науку
научницима, у складу са максимом: „Подајте цару царево, а Богу Божје!― (Мк 12, 17). Нажалост, ова
богооткривена истина још није допрла до свести дела високе јерархије Српске православне цркве
(СПЦ) која не учи на грешкама својих западних колега.
Хришћанство је религија окренута ка будућности, али парадоксално, многи верници радије живе
у прошлости. Нова научна открића у неурологији, информатици, биомедицини или генетици за неке
представљају искушење и постављају лажну дилему: наука или вера. Пре две године група грађана је
петицијом тражила од просветних власти Србије ревизију теорије еволуције. Потом је група
наставника и сарадника са Православног богословског факултета (ПБФ) јавно изнела став да се
научна теорија (па била то и дарвинистичка теорија еволуције коју један број православних верника
не прихвата) не може побијати декретом, већ само другом валидном научном теоријом. Док таква
теорија не буде објављена, теорија еволуције остаје у школама. Овај став је у јавности подигао углед
ПБФ чији наставници, остајући верни православним догматима, уважавају очигледна научна сазнања
и улажу напор да на духован начин остваре спону између вере и науке. Одмах су уследиле репресивне
мере из самог врха СПЦ: неки од наставника, који су и свештеници, остали су без парохија, чиме су
им угрожени приходи. Смењени су уредници часописа „Православље― и „Теолошки погледи,― као и
Радија „Слово љубве,― а наставницима ПБФ је забрањено да се оглашавају у медијима без одобрења
патријарха. Но, ту није био крај репресивним мерама: недавно је Свети архијерејски синод одузео
благослов епископу Максиму Васиљевићу, редовном професору ПБФ, као и доценту Марку
Вилотићу, за држање наставе на ПБФ (читај: отпуштени су). По старом обрасцу, не наводе се прави
разлози за отказ, већ „формално правни―: проф. Васиљевић је држао наставу по блок-систему, што је,
тврди Синод, у супротности са Статутом Универзитета у Београду (БУ) чији је ПБФ члан. Међутим,
ово уопште није тачно, јер је блок-настава сасвим легалан начин држања наставе на БУ, што је јасно
наведено у допису Ректората. ПБФ је са овим упознао Синод, објаснивши да нема основа за отказ, али
је одговор био да са Синодом нема расправљања (читај: уколико одмах не изврши правно неутемељен
налог, биће смењен и декан ПБФ). Доцент Вилотић је, наводно, продужио одсуство у иностранству
преко законских оквира. Међутим, ово продужење добио је уз сагласност Наставно-научног већа
ПБФ, сасвим у складу са законом. Заиста, несхватљив пример кршења аутономије универзитета и
непоштовања достојанства наставника, што није у складу ни са елементарним академским и људским
нормама, а камоли са узвишеним принципима хришћанске етике и духовности. Наставницима и
студентима ПБФ се ставља до знања да слободно мишљење није дозвољено, већ да је послушнички,
понизни став основ за „проходност― не само у црквеној јерархији, већ и у академској каријери.
Оваквим поступцима црквени врх се отуђује од интелигентних, образованих младих људи који своју
духовност корене у православној вери и светосавском наслеђу и активно учествују у процесима
научног истраживања, технолошког развоја и другим аспектима модерног живота. СПЦ неће имати
квалификоване представнике у јавним дискусијама о биоетици, вештачкој интелигенцији,
нанотехнологијама, биомедицини и другим изазовима нових технологија које мењају свет у коме
живимо. Последице ће се осетити и у верској настави у основним и средњим школама. Младе треба
учити критичком размишљању и уважавању снаге аргумената, а не слепој послушности формалним
ауторитетима; могу ли им то пренети вероучитељи који су на свом факултету изложени другачијем
систему вредности?
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Вера се боље проповеда делима него речима. Tребало би да Свети архијерејски синод преиспита
своју одлуку и, уместо саблазни, пружи делатан пример хришћанске трезвености, мудрости и духовне
ширине. „Errare humanum est, sed perseverare diabolicum.―
Извор: http://www.politika.rs/scc/clanak/440320/Pogledi/Nema-mesta-inkviziciji-na-univerzitetu
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Engleski džentlmen u Sinodu SPC
Boris Begović
Povodom pokušaja Sinoda SPC da sa Bogoslovskog fakulteta izbaci dva nastavnika (od kojih je jedan
episkop), portparol SPC I. Bulović dao je intervju listu Danas u maniru engleskog dţentlmena.
S jedne strane on jasno pokazuje da je rešen da sa Fakulteta u tajnosti otera neposlušne mu profesore
(počinjući sa episkopom Maksimom), a sa druge, sa nedoseţnih visina (koje čitaocima treba da garantuju
neutralnost i neumešanost u niske ovosvetske spletke), episkopa Maksima za javnost označava kao „brata u
Hristu.― Drugim rečima on u stvari kaţe: „Brate u Hristu – u mojoj duši nema ni zlobe ni netrpeljivosti prema
tebi,― a „o mrţnji ne moţe biti ni reči,― ali ću dati sve od sebe da te (uprkos tvojoj volji i ţelji, kao i volji i
ţelji kolega profesora, a i Zakona o visokom obrazovanju) izbacim sa Fakulteta na kome ispunjavaš sve
profesorske obaveze (onako kako ja nisam nikada). Toliko o dţentlmenstvu. I da bi anestezirao javnost on
nas, neupućene, obaveštava o sledeće tri stvari.
1. U Crkvi ne postoji „delikt mišljenja― da bi se episkop Maksim zbog nečeg takvog pokazao
nepodobnim.
Naţalost, više je nego očigledno da u Crkvi i te kako postoji „delikt mišljenja― (i to se od javnosti više ne
moţe sakriti), ali to ni iz daleka nije najgore. U SPC postoje mnogo gore stvari, poput pedofilije (koja je,
uprkos veštim zataškavanjima, bezbroj puta izašla na videlo, ali ne na videlo srpskog sudstva, pa će se sudski
proces tim povodom voditi u Londonu), simonije (kupovanja crkvenog poloţaja za novac), besramnog
naplaćivanja sluţenja episkopskih liturgija, itd, itd, sve gore od goreg. A što je najgore, bez ikakvih sankcija i
posledica. Samo i jedino zataškavanje. No, pošto to nisu teme dostojne da se njima pozabavi Sinod SPC,
nego postoje mnogo ozbiljniji prekršaji od svih gorenavedenih, to Bulović iznosi drugi stav.
2. „Sveti Arhijerejski Sinod je – razrešio vladiku Maksima i docenta Marka Vilotića prava poučavanja na
Bogoslovskom fakultetu.―
MeĎutim, na ţalost I. Bulovića, Sinod nije razrešio nijednog nastavnika na Bogoslovskom fakultetu, jer
prema vladajućim zakonima Srbije, on na to nema nikakvo pravo. Sinod je doduše upravo to naloţio dekanu
Fakulteta, što će on, kako sledi iz Bulovićevog intervjua, morati da uradi, jer, tvrdi Bulović, mandat dekana
Teološkog fakulteta postaje validan tek kada ga potvrdi Sinod – što je čista, ali korisna izmišljotina – budući
da stvara utisak zavisnosti dekana od Sinoda. Naravno, ni na to Sinod nema nikakvo pravo. Prema tome,
pismo Sinoda dekanu Fakulteta ne moţe da proizvede nikakve pravne posledice (npr. zabranu drţanja
predavanja ili rada na Fakultetu). Bogoslovski fakultet je drţavna ustanova, osnovala ga je drţava (a ne
crkva), finansira ga drţava (a ne crkva), pa stoga crkva ne moţe zapošljavati ili otpuštati njegove profesore.
Znajući sve to, vladika Irinej je rešio da čitaocima baci još malo prašine u oči, pa kaţe još i ovo:
3. Obrazloţenje ovog (bespravnog) naloga dekanu koje je Sinod dao „je teološke prirode i najvećem delu
javnosti ne bi bilo dovoljno shvatljivo.―
MeĎutim, najvećem delu javnosti bi to Obrazloţenje bilo i te kako shvatljivo jer ono u sebi nema ama
baš ničeg teološkog. Ali ako bi se obnarodovalo, tada bi najvećem delu javnosti bilo shvatljivo i to da je ono
krajnje proizvoljno i da ne počiva ni na jednom jedinom argumentu, nego na niskim podmetanjima sa ciljem
da se odstrane nepodobni episkopi i profesori. A to ne bi bilo baš pohvalno za sastavljača Obrazloţenja (I.
Bulovića). Primera radi, to Obrazloţenje (koje I. Bulović čuva od očiju „nestručne― javnosti) sadrţi
pozivanja na odreĎene članove Statuta Univerziteta (šta je tu teološko?) ne bi li se stvorio utisak da je nalog
koji je Sinod izdao dekanu (kao da Sinod moţe dekanu izdavati bilo kakve naloge!) utemeljen u tom Statutu.
Irinej Bački navodi Član 141 kao dokaz da Statut Univerziteta zabranjuje tzv. blok-nastavu (kakvu odrţava
vladika Maksim), te pošto on drţi nastavu na način koji Univerzitet zabranjuje, Sinod će izbacivanjem
vladike Maksima sa Fakulteta zaštititi poštovanje Statuta Univerziteta. Kakav plemenit čin! MeĎutim, u
pomenutom članu o svemu tome nema ni reči (ali ako ne pročitate taj član nego verujete sastavljaču
Obrazloţenja, onda mislite da ima). TakoĎe, u Obrazloţenju se insistira na „redovnoj― nastavi (takoĎe
pozivajući se na taj član), dok se u tom članu ta izmišljena „redovna― nastava uopšte i ne pominje (ali je zato
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stvoren utisak o pedantnom pozivanju na propise). Naravno, tzv. blok-nastava (kakvu izvodi ep. Maksim) je
eksplicitno dozvoljena Statutom Univerziteta stavom 8, Člana 105, Statutom Bogoslovskog fakulteta Članom
63, stav 8 (ali se to, razume se, moralo prećutati kako bi se stvorio utisak kako vladika Maksim krši, a vladika
Irinej štiti zakon). I da stvar bude što grotesknija, celu ovu izmišljotinu i podmetačinu Bulović je začinio
jeftinim i besmislenim aludiranjem na nekakve „drugosrbijanske― i „autošovinističke― medije (misleći da će
to skrenuti paţnju sa nezgodnih članova Statuta koji mu ne idu u prilog).
Pošto je čak i on morao shvatiti da će denunciranje podmetanjem člana 141 (u kojem nema ničega od
onoga za šta tvrdi da ima), i prećutkivanjem člana 105 (u kojem ima onoga za šta tvrdi da ne postoji), biti
začas otkriveno (prostim čitanjem tih članova), Bulović kreće na pojačano denunciranje podmetanjem tvrdnje
da vladika Maksim zagovara ekstremnu darvinističku teoriju evolucije. Eto krunskog dokaza dostojnog SPC
za nečije izbacivanje sa Univerziteta. No, čak i da episkop Maksim zagovara teoriju evolucije (iako je ne
zagovara), u tome ne moţe biti ništa problematično jer Pravoslavna crkva (za razliku od I. Bulovića i Sinoda
SPC) nikada nije osudila tu teoriju. Naprotiv, njeni najveći teolozi i predvodnici (npr. prof. Hristo Janaras,
protoprezviter prof. Jovan Majendorf, mitropolit Kalistos Ver, mitropolit Jovan Ziziulas, ruski patrijarh Kiril
i mnogi drugi – dakle, profesori, prezviteri, episkopi ili mitropoliti i patrijarsi, svi pravoslavni) i dan danas
zagovaraju tezu da teorija evolucije nije suprotstavljena hrišćanskoj slici sveta (a to mogu zato što nijedan od
njih nije član SPC).
Ali još veća beda je u tome što je ta stvar episkopu Maksimu podmetnuta (kao i ostalim profesorima
Bogoslovskog fakulteta koji su se pre dve-tri godine usprotivili tome da se naučne teorije iz sistema
obrazovanja izbacuju peticijama, a onda sutra i „uticajnim― sinodskim odlukama). Jer ni on ni oni nigde nisu
tvrdili da je teorija evolucije (Darvina čak nisu ni pomenuli) istinita, nepromenljiva ili neproblematična. Sve
što su oni tvrdili jeste da je teorija evolucije danas jedina opšteprihvaćena naučna teorija o razvoju vrsta i da
se ta (kao i sve ostale naučne teorije) mogu smenjivati samo drugim (boljim i potkrepljenijim) naučnim
teorijama (a ne novinskim peticijama i sličnim „metodima―). Podsetimo se da su sadrţaj Stava tih teologa u
potpunosti podrţali: Izvršni odbor SANU, Senat Univerziteta u Beogradu, Etički komitet Srpskog lekarskog
društva, Institut za molekularnu genetiku i genetsko inţenjerstvo Univerziteta u Beogradu, Srpsko društvo za
molekularnu biologiju, Društvo genetičara Srbije, Institut za biološka istraţivanja Univerziteta u Beogradu
itd, itd, itd. Ali za Sinod SPC nijedna od pomenutih institucija izgleda nije nikakav autoritet. Ako neko zna
istinu o teoriji evolucije, onda to moraju biti članovi Sinoda na čelu sa I. Bulovićem. Posle višedecenijskog
multidisciplinarnog proučavanja ove materije, njima je, zbog uloţenog truda, dato otkrivenje odozgo da je ta
teorija pogrešna i opasna te da treba progoniti svakog ko se usudi ne da je podrţi nego samo da kaţe da je to
vladajuća naučna teorija koju moţe zameniti samo bolja naučna teorija (jer upravo to su i rekli pomenuti
teolozi). Jer ni to se ne sme u SPC (za razliku od drugih pravoslavnih a i nepravoslavnih crkava).
Da bi sva ta ujdurma nekako prošla u javnosti cela ta stvar je vešto vulgarizovana i predstavljena a onda i
spinovana unutarcrkvenoj javnosti kao pokušaj nekih problematičnih teologa da čoveka ne shvate kao „sliku
Boţiju― nego kao majmunovog potomka. I tako je i bilo. Koliko jadno i bedno, toliko (unutar crkve)
efikasno. Po oprobanom receptu, hiljadu puta ponovljena laţ postala je istina. Tih desetak profesora (od kojih
su dvojica oni koje sada Sinod pokušava da izbaci sa Fakulteta) stavljeno je prvo na stub srama a onda i na
spisak za odstrel. Neki su odmah izgubili svoje parohije, neki su ucenjivani davanjem blagoslova, neki bi
sada trebalo da izgube svoja predavačka mesta (ili čak moţda i eparhije). Tako to vidi I. Bulović i tako je to
predstavio članovima Sinoda koji su to (ništa ne proveravajući) oduševljeno prihvatili. Prevelika orkestrirana
čistka za jednu crkvu u kojoj nema čak ni „verbalnog delikta.― A ako im ova čistka dvojice profesora uspe (tj.
ako Univerzitet ustukne pred Sinodom, jer u ovoj zemlji čuda, na kraju krajeva, ništa nije apsolutno
nemoguće), ne treba sumnjati da će za njom odmah uslediti i druge. Sve dok Bogoslovski fakultet od jedne
univerzitetske ustanove ne svedu na poslušnu bogoslovijicu. I tada više neće biti vaţno da li će on formalno
pripadati univerzitetu. Suštinski svakako neće.
Iako na prvi pogled izgleda smešno, sve je ovo veoma, veoma tuţno. I opasno. Ponajviše za samu crkvu.
Jer ovi mladi i obrazovani crkveni intelektualci (ne samo potpisnici Stava o teoriji evolucije, nego i drugi)
koji za sobom imaju (za razliku od I. Bulovića) mnoge naučne knjige u zemlji i inostranstvu, kao i brojne
članke u uglednim svetskim časopisima, i kojima je univerzitetsko okruţenje prirodno isto koliko i crkveno,
nešto su najbolje što se našoj crkvi dogodilo ko zna od kada. Moţda će Bulović (u osmoj), patrijarh (na pragu
desete decenije ţivota) i ostali njihovi progonitelji imati neku budućnost, ali crkva koja dozvoljava da se u
njoj takve stvari dogaĎaju zasigurno neće.
Извор: https://www.danas.rs/nedelja/engleski-dzentlmen-u-sinodu-spc/
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Примери академске нечеститости или фалсификатом до продужетка мандата:
Права вера и чисти интерес или самовоља владике бачког Иринеја
Алекса Марковић
Покушајем свргавања декана Мидића, епископ бачки Иринеј се надао да ће се неке радње сакрити
од суда јавности.
Није редак случај да повесна збивања, а још више она која се тако желе презентирати, буду
условљена неком слабошћу или неурозом одређене личности. Ко зна каква би судбина света била да
је један неталентовани сликар ипак примљен на Академију ликовних уметности у Бечу; ко зна како би
се ствари одвијале у Римском царству да се Комодов врли и умни отац приликом одабира свог
наследника више руководио објективном проценом него емоцијама; и ко зна како би све текло на
Богословском факултету Универзитета у Београду да је један владика од повесног значаја своје
владичанско звање схватио монашки и црквено, а не овосветски: дакле, као апел за владање собом и
својим искушењима, а не као позив да неограничено и бахато влада другима.
У протеклих неколико месеци Богословски факултет Универзитета у Београду постао је поприште
прав(н)е контроверзе. Свети архијерејски синод СПЦ, оличен у самовољи владике Иринеја Буловића,
наложио је декану поменутог факултета да отпусти два предавача (један је у звању редовног
професора). Прецизније, Синод је „ставио у дужност декану и Савету односног (= Православног
богословског) факултета да „изврше одлуку о повлачењу одобрења за вршење службе за поучавање и
васпитавање на овом Факултету.― Као образложење је узето то што је – horribile dictu! – један од
предавача држао блок-наставу, док је други у немилост Синода (дакле, Буловића) пао зато што је узео
неплаћено одсуство ради стручног усавршавања.
Када самовољну одлуку деспота/владике није хтео да спроведе у дело – другим речима, када је
одлучио да дела у складу са моралном дужношћу и, још важније, у складу са Законом – декан
Богословског факултета проф. др Игњатије Мидић је и сам постао жртва прогона – 24. октобра ове
године и њему је укинут „благослов― за обављање функције декана, а Наставно-научном већу ПБФ-а
је наложено да изгласа његову смену. Као и у првом случају, наређено је, сасвим у полицијском
маниру (породично васпитање увек оставља неизбрисив траг), да се беспоговорно „изврши― одлука
која је унапред донесена. Сиротом Већу ПБФ-а остало је, ето, тек толико да потврди налог „одозго― и
тако исконструише привид да се све одвија по Статуту Универзитета и по законима Републике
Србије.
Питања навиру као бујица, као стихија која може однети ко зна кога. Ево неких, сасвим разумних:
докле сежу ингеренције Синода СПЦ када је реч о функционисању Универзитета у Београду? Да ли
се након три претходна декрета о отпусту могу очекивати и нови?
Да ли Синод може било коме – читај: свакоме ко није по вољи епископа Иринеја – укинути право
на академску каријеру и на елементарну егзистенцију, само уколико тај исти Синод – читај: епископ
Иринеј – арбитрарно процени да се тај свако не понаша у складу са духом Светог писма? Коначно, да
ли је епископ Иринеј једини аутентични тумач Светог писма и, ако јесте, да ли то могу посведочити
његови уџбеници и текстови о тој теми? Тешко, јер за 40 година рада на високошколској установи
епископ Иринеј је свој (несумњиви) научни дар материјализовао углавном у Светосавском звонцету
(часопис није на SCI листи), пошто му је, како се чини, Политикин забавник деловао одвећ јеретички
и напредно. А напред се и у науци и животу мора ићи, чак и када то значи признање чињенице да
тамо напред више нећемо бити ни млади, ни лепи, ни тако моћни какви смо одувек желели бити.
Иза многих великих прича, нарочито оних заоденутих духовним садржајима, често стоје неке
„људске, исувише људске― побуде. Некада амбиција за патријаршијским троном, некада напросто
жеља да се влада (за сада Црквом, а после ко зна: можда и државом, макар из сенке), а некада и страх
да се прикрију сопствена непочинства. Јер, страх који непоткупљиви и скандала лишени декан
Игњатије Мидић изазива код људи који су склони непочинствима мора да је велики. Нарочито ако тај
исти човек, самом функцијом декана, има увид у одређена акта.
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Да конкретизујемо причу лако проверљивим подацима. Године 2012. епископ Иринеј Буловић
напунио је 65 година живота, чиме је стекао законске услове за пензионисање. Наставно-научно веће
ПБФ-а продужило му је радни однос за три академске године (закључно са 2014/15), када се изгубио
основ да поменути предавач настави своју академску каријеру. (Колико је та каријера била успешна,
посведочиће студенти када је реч о редовности извођења наставе, а стручна јавност упућивањем на
број његових објављених радова.) Но, тада настаје прави заплет. Из недовољно познатих разлога,
група за библистику, на којој је Буловић до тада био ангажован, није поднела никакав захтев за
продужење његовог радног односа (можда зато што је већ била попуњена или ко зна већ због чега).
Тада Буловић прави коренити заокрет. Већу ПБФ-а једна друга група подноси иницијативу за
продужење радног односа епископу Буловићу на још две године, вероватно се позивајући на тадашњу
одредбу сходно којој се, након две године продужетка, предавач могао – у изнимним околностима
недостатка одговарајућих кадрова – ангажовати на још две године (дакле, и у том изнимном случају,
у максималном трајању од максимално четири године).
Иницијатива је спроведена упркос чињеници да, по мом и не само мом мишљењу, кандидат
Буловић није имао (и још увек нема) никакву диплому (или рад) која би га квалификовала за
обављање професорске делатности на поменутој групи, а сама процедура којој се том приликом
прибегло била је у најмању руку чудна. Наиме, из увида у документацију више је него очигледно да је
потпис тадашњег управника Катедре за филологију, на чију је иницијативу Буловић добио
продужетак, чудно промењен. Уосталом, погледајте и упоредите сами.

Фотографија потписа: https://stanjestvari.com/2019/11/05/markovic-samovolja-vladike-backog/

Потпис др Иване Кнежевић испод иницијативе за продужење радног односа епископу Иринеју
Дакле, кандидат Буловић је том чудном процедуром добио продужење радног односа на Катедри
за коју није квалификован, премашујући приде и тадашњу законску одредбу 2+2 продужења (наиме,
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добио је 3+2). Вредно је помена и то што поменута (више него чудна) иницијатива није достављена
члановима Већа у материјалима за седницу, него ју је тадашњи декан поднео лично на седници, и то
тако да чланови Већа нису имали никакав увид у документ. А да јесу, вероватно би видели и чудан
потпис и ствар изнели на чистац. Ако ништа друго, обавестили би о томе тада одсутног шефа Катедре
за филологију, који није био ни свестан да му је потпис видно променио визуелни идентитет.
У светлости ових података најновији напади на Православни богословски факултет и декана др
Игњатија Мидића од стране Синода (читај: Иринеја Буловића), као и разлози претходних покушаја
чистки, постају нешто јаснији. Њих не морамо више тражити у доктринарној чистоти, држању блокнаставе, сабатикалу или нечему другом. Пошто је декан Мидић прекинуо вишегодишњу праксу да
беспоговорно спроводи вољу дотичног епископа на факултету, одговорно се определивши да заштити
не само науку, интегритет предавачâ, њихово право на рад и основну егзистенцију, већ и законе ове
државе, он је свакако морао бити лишен „благослова―. Просто речено, покушајем свргавања декана
Мидића, епископ Иринеј се надао да ће се неке радње сакрити од суда јавности.
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Илустрација:
https://stanjestvari.com/2019/11/05/markovic-samovolja-vladike-backog/
Иницијатива за продужење радног односа епископу Иринеју (кликните на слику за увећање)
Надао се узалуд, јер је превидео једну важну ствар. За делање у складу са (моралним) законом
„благослови― те врсте – као уосталом ни уцене и притисци – ни најмање нису потребни: потребан је
само врлински, непоткупљив и слободан човек. А таквих на Богословском факултету на сву срећу још
увек има. И има их доста.
Извор: https://stanjestvari.com/2019/11/05/markovic-samovolja-vladike-backog/
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Kad zameri Irinej Bulović ili rugala se svraka vrani!
Milan Rakić
Jedna od tema koje ovih dana potresaju javnost svakako je smena episkopa Maksima sa mesta predavača
na Bogoslovskom fakultetu. Iako se spekulisalo da je razlog koji zapravo stoji iza ovog poteza Sinoda sukob
vladike Maksima i predsedavajućeg Sinoda vladike Irineja Bulovica oko ukrajinskog raskola, Maksimov stav
o teoriji evolucije, ili da je pozadina celog slučaja moţda političke prirode, zvanično je kao uzrok navedeno
to što vladika Maksim ţivi i radi u SAD, zbog čega nije sposoban da na odgovarajući način ispuni svoje
akademske obaveze prema studentima.
Ovaj dogaĎaj moţe posluţiti kao predloţak za razmišljanje na razne zanimljive teme – od načina na koji
ova odluka krši zakone samog Beogradskog univerziteta, na koji je Bogoslovski fakultet teškom mukom, u
vreme vlade Zorana ĐinĎića vraćen posle višedecenijskog izgnanstva, preko svega onoga sto je ova odluka
izbacila na površinu putem javnog prepucavanja otvorenim pismima u kojem je učestvovalo nekoliko vladika
i koje je na svojevrstan način redefinisalo pojam transfera blama za svakoga ko u Srbiji ikakve veze sa
crkvom ima, glasina o bespoštednoj, prljavoj borbi koja se decenijama vodi za prevlast u SPC i za belu panu,
pa sve do teorija zavere koje se raspredaju o uticajima Moskve i Carigrada koji se kroz ovu krizu prelamaju
preko naše napacene srBske grbače.
Ipak, meni je nešto sasvim drugo u celoj priči privuklo paţnju – nešto na šta se do sada niko nije
osvrnuo, a što, blago rečeno, svakome ko je ikada makar prošao pored Bogoslovskog fakulteta bukvalno
bode oči:
Irinej Bulovic je nekome zamerio da ne ispunjava svoje akademske obaveze prema studentima.
Što bi rekli Amerikanci – let that just sink in for a minute.
Isti onaj Irinej Bulović koji se, tokom četiri semestra koliko sam slušao grčki jezik, pojavio dva, i
bukvalno DVA puta na predavanjima, i još tri ili četiri puta tokom četiri godine koliko sam kod njega slušao
Novi Zavet – iako ne ţivi u SAD, vec u Novom Sadu.
Koji je svojevremeno, dok je trajala njegova vladavina fakultetom, stavio na oglasnu tablu obaveštenje
studentima da ga nipošto ne smeju kontaktirati ili mu se obraćati lično i direktno – već isključivo preko
asistenta ili Studentske sluţbe.
Koji, iako iz nekog razloga slovi za jednog od najboljih i najobrazovanijih teologa u SPC, tokom svih
dugih decenija koliko je na BF predavao Novi Zavet, nije blagoizvoleo napisati makar jedan udţbenik za svoj
predmet, vec su se sve četiri godine Novog Zaveta spremale iz dve skripte od po dvadesetak strana – zbog
čega je Novi Zavet ostao stravicna rupa u bogoslovskom obrazovanju svih nas koji smo ovaj predmet slušali
kod njega. Zapravo, ne samo da nije napisao ni udţbenik – već, koliko je meni poznato, nije napisao skoro
ništa, iako je to njegova akademska obaveza kao doktora teologije.
Isti onaj Irinej „Dart Vejder― Bulović zbog kojeg je zilion ljudi izgubilo godine i godine ţivota čekajuci
na red da polaţu kod njega grčki jezik, jer njegovo ultrasegamegapreosveštenstvo nije uspevalo da za jedan
ispitni rok ispita više nego jednog, dva ili nijednog studenta. Koji je uporno odbijao da objavi bilo kakva
obaveštenja o tome kada će se odrţavati ispiti – umesto toga, studenti su morali da dolaze bukvalno svaki dan
tokom ispitnog roka, a neretko i nedeljama nakon završetka istog na fakultet i da tamo po vasceli dan čekaju
da se on smiluje pa da u nekom trenutku ispita par njih – ostali bi morali da čekaju sledeći rok. I tako u
nedogled.
Isti onaj Irinej koji je toliki poznavalac grčkog jezika i lingvistike uopšte da i danas tvrdo veruje da je
jedini blagočestiv način da se grčki kini dijalektos prevodi na savremeni srpski jezik koristeći glagolske
oblike koji se u grčkom i srpskom isto zovu (aorist aoristom, imperfekat imperfektom, itd), bez obzira na to
što im se značenje i upotreba i te kako razlikuju i što je to sa stanovišta duha jezika na koji se prevodi
potpuno idiotski. I kome verovatno niko još uvek ne sme da kaţe da je sasvim svejedno da li se kaţe izlaţahu
ili ishoĎahu – jer i jedno i drugo zvuči podjednako retardirano.
(Inače, kada je Bulović naposletku konačno pristao da zaposli ne jednog, nego tri asistenta, jedna od tih
asistentkinja, Bogdana, rešila je da tog leta odrţi kratak, četvoronedeljni kurs grčkog jezika za one koji nisu
imali prilike da odslušaju predavanja – buduci da ni jedan postojeci udţbenik iz ovog jezika nije predviĎen za
samostalno učenje. Iako se Bogdana u početku dvoumila hoće li biti interesovanja za ovako nešto, na kurs se
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prijavilo nas preko 150 – bilo je tu ljudi koji su grčki odslušali i po desetak ili dvadeset godina pre toga, i u
meĎuvremenu odustali od polaganja, obeshrabreni Bulovićevim iţivljavanjem. Koristim priliku da se jos
jednom najlepše zahvalim Bogdani na trudu.)
Isti onaj Bulović koji je umeo da za najbanalnije sitnice obara ljude po desetak puta sve dok ne nauče
toliko dobro da više ne moţe da im naĎe ni najmanju grešku, pa bude prinuĎen da im da desetku. Dešavalo se
da tako student na jednom ispitu padne, a na sledećem, nakon dve nedelje, proĎe sa desetkom – što je više
nego apsurdno.
Isti onaj Irinej Bulović koji je do te mere uspeo da isfolira ne samo širu javnost, nego i kompletnu
teološku akademsku zajednicu da je njegovo poznavanje teologije i opšte obrazovanje toliko zastrašujuce
veliko da niko od nas ne moţe ni izbliza shvatiti visine njegovog teološkog nadahnuća i dubine njegove
mudrosti. Na šta mu se, zapravo, i svela kompletna argumentacija odluke o otpuštanju vladike Maksima – vi
ste suviše glupi da to razumete.
Ne znam kako vama – meni ovo podjednako ima smisla kao kada bi Jozef Mengele zamerio nekome da
se neetički i grubo ponaša prema pacijentima ili kada bi Lav Pajkić nekome rekao da je ljigav.
Ma koliko bilo nezahvalno stati na bilo čiju stranu u ovom aktuelnom sukobu preosveštenstava, jedna
stvar je nepobitna – zvanično obrazloţenje odluke o smeni vladike Maksima zaudara na kilometar.
Извор: https://politikon.rs/2019/10/20/kad-zameri-irinej-bulovic-ili-rugala-se-svraka-vrani/

73

Episkop Irinej Bulović uz profesore, protiv studenata?!
Profesori na popravnom: Senat Univerziteta BU odložio odluku o mogućnosti produženja radnog odnosa
za još tri godine profesorima dr Milanu Podunavcu, dr Nenadu Kecmanoviću i dr Dragani Dulić koji su
navršili 65 godina
Vladan Dinić
Senat Univerziteta u Beogradu, koji čine dekani svih fakulteta, na svojoj nedavno odrţanoj sednici nakon
burne rasprave doneo je odluku da Fakultet političkih nauka i Fakultet bezbednosti preispitaju svoje predloge
koji se tiču mogućnosti produţenja radnog odnosa za još tri godine profesorima dr Milanu Podunavcu, dr
Nenadu Kecmanoviću i dr Dragani Dulić koji su navršili 65 godina i treba da idu u penziju.
Razlog za takvu odluku Senata BU su prigovori studenata na račun ova tri profesora koje je Senat zasad
uvaţio u dovoljnoj meri da obaveţe pomenute fakultete da ponovo razmotre svoje predloge uzimajući u obzir
mišljenja studenata.
Senat nije uvaţio zahteve dekana ova dva fakulteta dr Ilije Vujačića i dr Vladimira Cvetkovića, koji su
kao članovi Senata takoĎe učestvovali u radu sednice, da se studentski prigovori skinu sa dnevnog reda „iz
proceduralnih razloga.―
Replicirajući Vujačiću, dekan Pravnog fakulteta dr Mirko Vasiljević je istakao da su zahtevi studenata ne
samo na papiru, već i u „ glavama,― i podsetio Senat na svojevremene Vujačićeve obmane Senata i uprave
BU kojima se isti sluţio kako bi obezbedio dodeljivanje počasnog doktorata Majklu Volceru koji je u vreme
bombardovanja Srbije 1999. traţio da se američka pešadija obračuna sa lokalnim vlastima, oruţanim
snagama i stanovništvom.
Senat se podelio po pitanju izbora pomenutih profesora tako da su na jednoj strani bili dekani i
predstavnici FPN, Fakulteta bezbednosti, Ekonomskog fakulteta i FON-a, a na drugoj strani skoro svi ostali
dekani i nekoliko uzdrţanih.
Najzapaţenije diskusije i argumentaciju su dali rektor BU prof. dr Branko Kovačević, prorektor prof. dr
Marko Ivetić, a od profesora Lipkovski i Mirko Vasiljević.
Svakako najveće iznenaĎenje je priredio članovima Senata mitropolit bački Irinej Bulović koji se prvi put
pojavio na jednoj sednici Senata za tri godine njegovog rada.
Irinej, koga već duţe vremena bije glas da je postao vodeći ekumenista u Srpskoj pravoslavnoj crkvi,
oštro je osudio peticije studenata BU, smatrajući da oni nemaju na to pravo, čime je zapravo pokušao da
zaštiti tri osporena profesora, ali u tome očito nije uspeo.
IznenaĎenje je utoliko veće što se primedbe studenata ne samo tiču morala osporenih profesora Milana
Podunavca, Nenada Kecmanovića i Dragane Dulić, nego što je Podunavac kao nekadašnji Kardeljev saradnik
bio veliki protivnik odbrana „crkvenih, a pogotovu pravoslavnih tema― na FPN, a Dulićka je veličala OVK u
svojim knjigama.
Razlog za ovakvo ponašanje mitropolita Irineja Bulovića neki nalaze u njegovom sve većem
prozapadnjačkom ekumenizmu, te da je to motivisalo ovog visokog sveštenika na odista teško objašnjiv
potez.
Ogorčeni studenti koji su pokrenuli peticiju, za medije su izjavili da time Irinej Bački pokušava da
osujeti njihova ne samo studentska, već i ljudska prava da se ţale na nešto ili nekoga nadleţnim organima.
Najverovatnije je da su u pravu pak oni izvori koji potvrĎuju da je bilo mnogo pritisaka na Upravu BU da
„propusti― troje osporenih profesora, što ne čudi s obzirom da sve troje imaju „debele― političke veze.
Podunavčev sin je biznismen (vidi Izveštaje Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Srbije od 2008. pa na
ovamo) i na neuobičajen način kupuje lokalne televizije po Srbiji poput niške „Zone―,o čemu je „Svedok―
već pisao, a njegova ţena Jelena Kosanić Podunavac na TV B92 je direktor političko-informativnog
programa.
Nenad Kecmanović je najbliţi saradnik premijera RS Milorada Dodika, a Dragana Dulić je svastika
prethodnog rektora i sadašnjeg ambasadora prof. Dr Dejana Popovića. Dovoljno da se i jedan mitropolit
zatrči u istom pravcu, ali ne i ceo Senat.
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Bilo kako bilo, FPN i Fakultet bezbednosti će morati da do 27. juna razmotre primedbe studenata i
preispitaju svoje odluke o produţenju radnog odnosa trojici profesora jer će se tada odrţati sednica Senata na
kojoj će biti doneta definitivna odluka o daljoj sudbini njihovog angaţovanja na Beogradskom univerzitetu.
Извор: http://www.svedok.rs/index.asp?show=83007

75

Прогон потписника Става о изучавању еволуције
Ко су заговорници еволуције у Српској цркви
Током 2017, 2018. и 2019. године у српској периодици се појавило више текстова у којима је група
професора Православног богословског факултета, потписника Става из 2017, оптужена да у својим
теолошким ставовима заступа еволуционизам или (нео)дарвинизам. Иако дотични професори, како у
Ставу тако и изван њега, нису писмено изнели своје опредељење за или против теорије еволуције,
него су у конкретном случају подржали научну заједницу Србије, њима се, ипак, приписало отворено
пропагирање еволуционизма.
Чини се да се чином „стигматизовања― ових теолога желело показати да они не само да имају
погрешно мишљење него и да су га први увели на српску теолошку сцену као страну тематику.
Међутим, да ли ствари тако стоје? Чињенице говоре супротно.
Наиме, главни заговорници еволуционистичких теорија у српској теолошкој јавности могла би да
буду двојица српских епископа: бачки Иринеј и шумадијски Јован (обојица чланови садашњег Синода
СПЦ). Први је то чинио кроз званична издања своје епархијске издавачке куће „Беседа,― а други
преко часописа „Каленић,― такође званичног гласила своје епархије. Стицајем околности, њихове
садашње функције укључују и чланство у Светом архијерејском синоду. Током њиховог мандата
дошло је до санкционисања оних професора ПБФ који су потписали Став из 2017. године. То
санкционисање је још увек у току.
Анализом неколико текстова (књига и студија) који су објављени по изричитом благослову
поменутих архијереја (који се ни једном јотом нису оградили од њих), установљује се њихова
експлицитна и безрезервна подршка еволуцији. С обзиром на ауторитет бачког епископа, поступно је
међу богословима, свештенством и вероучитељима већ током деведесетих година (захваљујући
читању студија објављених под његовим благословом) питање еволуције почело да се посматра као
усагласиво са богословљем. То је постало опште место. Тако су генерације студената, међу којима су
данас неки и епископи, читајући ове публикације обликовале свој позитиван став према еволуцији.
Изгледа да публиковање таквих текстова није било спорно све док није постало погодно за
оспоравање неких неистомишљеника и, у неким случајевима, њихово санкционисање. Тачније, не да
није било спорно, него је било здушно и вишекратно промовисано од стране поменутих синодалаца и
њихових присталица.
У српској теолошкој мисли, а посебно у званичним ставовима Светог архијерејског синода, дуго
времена Дарвин и еволуција никоме нису били спорни. Штавише, стварана је клима за један
конструктивни одговор на изазов дарвинизма. То је трајало све до момента када је требало наћи неки
популистички изговор да би се кренуло у обрачун са неистомишљеницима. Деценијама никоме нису
сметале публикације са позитивним гледиштем о еволуцији, да би се од пролећа 2017. године нечији
начелни ставови селективно актуализовали и прогласили за противљење учењу Цркве.
Поред свега реченог, закључимо као не мање важно да до данас не постоји ниједна саборска
(српска или свеправославна) осуда теорије еволуције у православљу. Чак ни Свети и велики сабор
2016. године у два своја документа у којима се осврће на однос Цркве и науке нигде не осуђује ову
теорију. Подсећамо да су те документе пред сами Сабор потписале све аутокефалне Цркве. Према
томе, све да аутори Става 2017 заговарају теорију еволуције (а то не чине), то би било у савршеном
складу са ауторима које већ дуги низ година, без икакве ограде, објављују и промовишу чланови
Синода, владике Иринеј Бачки и Јован Шумадијски, а како смо видели и други епископи, презвитери
и чланови Српске православне цркве. А шта тек рећи о чињеници да се у Ставу 2017 уопште не може
наћи (али се зато може измислити) заговарање теорије еволуције, него само заговарање принципа да
се једна научна теорија може сменити искључиво другом научном теоријом?! А ако неко мисли
друкчије, онда нека то њему служи на част.
Садашњи агресивни антиеволуционизам др Буловића, наравно, није конзистентан са његовом
дугогодишњом праксом објављивања теолошких књига и студија у којима се еволуција потпуно
афирмативно посматра. Но, и овај најновији у низу његових „обрта― показује како је драстична
промена наизглед чврстих ставова са циљем да се приграби још више моћи његов modus vivendi.
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Уосталом, све до 2017. године никоме у Српској Цркви није сметало да истиче како наука и
религија нису у нужном конфликту. Примера ради, обратимо пажњу на следећу вест:
Patrijarh Irinej: Nauka i religija treba da budu jedno
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Irinej istakao je danas da je dobro što se posle više vekova
nauka i religija posmatraju kao „jedno u sluţbi dobra i korisnog.―
„Dobro je što se situacija menja, posle 18. i 19. veka, kada su se religija i nauka posmatrale jedna
nasuprot druge,― kazao je Irinej i dodao da takav način nije doneo napretka ni religiji ni nauci.
On je govorio na skupu pod nazivom „Religija, nauka, kultura: doprinos svetskih religija nauci i kulturi –
verska baština kao predmet istraţivanja na Univerzitetu u Beogradu,― koji je organizovao Univerzitet u
Beogradu u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer.
„Religija je osnova za razvoj nauke i kulture, ona je pokretač aktivnosti za stvaranje novih dela,― kazao
je patrijarh.
Извор: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/patrijarh-irinej-nauka-i-religija-treba-da-budu-jedno/w4vc9xx
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Неканонске радње одлазећег декана 2012. године
Долазимо у годину 2012. када др Буловићу истиче други декански мандат на Православном богословском
факултету Универзитета у Београду. Пошто је у јуну месецу изабран нови декан протојереј др
Предраг Пузовићу, чији је мандат почињао 1. октобра, др Буловић се постарао да позавршава своје
незавршене послове.
У својству одлазећег декана, на неколико дана пре истицања мандата, декан Буловић је извео
неколико потеза који су му обезбедили даљу владавину на овој високообразовној установи.
Најпре је новоизабраном декану Пузовићу у наслеђе предао (сервирао) новог шефа докторских
студија, а онда и новог старешину факултетске капеле. Тако је – мимо свих правила, као и „црквеног
етоса― (на који воли да се позива бачки владика), сменио дотадашњег управника докторских студија
протојереја др Владана Перишића и на његово место поставио протојереја др Владимира
Вукашиновића.
Међутим, оно у чему је др Буловић показао да не преза ни од најнемогућнијих поступака је смена
дотадашњег старешине Параклиса Св. Јована Богослова. Злоупотребивши свој положај и зашавши
директно у јурисдикцију патријарха коме, као архиепископу београдско-карловачком, канонски
припада постављење свештенослужитеља факултетске капеле, Буловић је бесправно сменио
дотадашњег старешину црквене капеле протојереја др Владана Перишића и на његово место поставио
другог свештеника који је притом још и клирик његове епархије.
Ево како гласи одлука (бр. 01/1-541/1) коју је у Београду 29. августа 2012. године потписао
епископ бачки Иринеј.
„На основу члана 15 и члана 16 став 2, 5, 7, 17, 18 и 20 Статута Православног богословског
факултета Универзитета у Београду доносимо следећу ОДЛУКУ: Високопречасног протојерејаставрофора др Владана Перишића, редовног професора, са 15. септембром 2012. године,
разрешавамо обавезе служашчег свештеника при параклису светог Јована Богослова на
Богословском факултету Универзитета у Београду.―
Наравно, као и у многим другим случајевима, позивање на чланове Статута је измишљено.
Колико је допустиво да неко у својству декана избацује из цркве патријарховог клирика и постави
свога није потребно коментарисати. Да постоји критичка црквена јавност, показало би се врло брзо да
је у питању скандал који представља ругање најтемељнијим канонским начелима.
Тако је епископ бачки Иринеј Буловић неканонски развластио патријарха Иринеја. Патријарх
српски није ништа знао о тој одлуци све док му она није предочена. Када му је предочена, он је
првобитно негодовао, а онда је полако допустио да све то прекрије рузмарин и шаш. Свештеник
Перишић је скоро годину дана остављен без цркве или парохије.
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Урушавање Алма матере
(из писма епископа Атанасије Јевтића епископу Иринеју)
Сада ми директни повод дају догађаји у и око нашег Богословског факултета. Шта сте ту хтели, и
– шта сте учинили? Шта добили? И колико штете угледу ове наше славне Богословске школе
нанесте!? Мене, и не само мене, то је заболело, јер сам толике године у њој провео. Не могу да
схватим: шта је то што Вас је навело да се овако небратски понесете према честитом Професору и
Брату и Саслужитељу Владици Максиму, редовном Професору наше заједничке Алма Матер? А онда
и свему сословију Професора? Ви сте у Синоду кренули буквално „ђоном― (спортско-неспортски
речено) на једног недужног Младог и перспективног Професора и Сабрата у проповедању и
јерургисању Јеванђеља Христовог (Рм. 15,16) – о чијим вредностима довољно сведоче макар оних 100
потписа Православних теолога из Јеладе и скоро целог света. (Ако неко мисли да је то „наша
намештаљка― – онда је то само нови доказ да и све нас потцењујете и „мерите― много ниским
аршином који није ни братски ни хришћански). Очигледно – само ваш!
Жао ми је што је у то „увучен― и наш Свјатјејши Патријарх „вољно или невољно― – то остављам
Њему на расуђивање.
На оној седници Професора ПБФ рекао сам Вам пред свима (у одговор на Патријархово обраћање
мени: „Откуд ти овде―): „А откуд Ви овде? Зар не схватате да је Ваше присуство овде овако изненада
– оптерећење и притисак на ове младе људе овде?―
Ми смо деценијама живели на Факултету, преко пута Патријаршије, и, мада је било некад
извесних неслагања, никад нисмо имали овакав „упад― Светог Синода на БФакултет! Откуд сад ово?
Чини ми се, како већ негде и рекох, да је самосталност наше Светосавске Цркве доведена у питање
управо у овој 800-годишњици њеној. Сада је сасвим укинута самосвојност овог Богословског
Училишта, које сте скоро свели на ниво средњошколске установе!
Тврдош, 9. децембар 2019.
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Методи притисака на наставно и помоћно особље ПБФ
Насилна и у потпуности противзаконита смена декана Православног богословског факултета
епископа Игнатија Мидића спроведена је методама бруталног притиска на чланове Наставно-научног
већа и помоћно особље. Епископ Игнатије јесте поднео оставку, али је то учинио са убеђењем да ће
тако овај притисак престати. Међутим, то се није догодило; штавише, притисак је постао још јачи.
Тешко је поверовати да се оно о чему говоре наредна два прилога догодило у једној академској и
црквеној установи, а не у неком мрачном предграђу или на трибини фудбалског стадиона. Егзекутор
претњи и уцена епископа Иринеја Буловића и у овом случају, као и много пута раније, био је
митрополит Порфирије Перић. Ево сведочанстава из прве руке о два немила догађаја на ПБФ:
Уважене колеге,
Непријатно нам је што вам се обраћамо овим поводом, али мислимо да сви треба да будете
обавештени о појединим збивањима на нашем Факултету. Наиме, данас смо од нашег курира
господина Љубомира Грчића сазнали о дешавањима која су се збила непосредно пре седнице
Наставно-научног већа заказане за 5. 12. 2019. године. Господин Грчић је тога јутра из Ректората
донео на Факултет допис Ректорке проф. др Иванке Поповић у којем нас (по четврти пут!) Ректорка
упозорава на чињеницу да Савет нашег Факултета није легално изабран, те да сходно томе све одлуке
које донесе, будући нелегалне, не могу производити правно важеће последице. Речима саме Ректорке:
„Савет не може да остварује надлежности прописане Законом и актима Универзитета и Факултета
[дакле, да усвоји оставку декана, постави вд декана, закаже седницу, итд, итд] док његов састав не
буде конституисан у складу са прописима―. Овај допис је курир Љубомир Грчић донео са
Универзитета у оквиру својих радних обавеза. Међутим, приликом предаје дописа, на Факултету је
доживео озбиљне непријатности, само због тога што је вршећи своју дужност донео Ректоркин допис.
Убрзо пошто је допис предао у деканат, са телефона доцента Драгана Карана позвао га је митрополит
загребачко-љубљански господин Порфирије, који га је приликом разговора оптужио за то што је
уопште донео допис, између сталог, речима: „Ти лажеш― [да су ти са Универзитета рекли да донесеш
допис], „Признај за кога радиш, ко те је послао― (sic!), „Одуваћу те― и сл. Подсећамо вас на то да се
ове претње односе на човека који је давно остао без оба родитеља, и тренутно од свог посла храни
четворочлану породицу. Међутим, није се све завршило на претњама митрополита Порфирија.
Сутрадан, доцент Драган Каран је одвео господина Грчића у свој семинар и вербално малтретирао.
Уместо да се опомена Ректората прими са захвалношћу и уради све да се отклоне поменути
недостаци, прети се куриру који је опомену донео а документ се скрива од очију професора и
сарадника Факултета (а изгледа и од самог секретара).
Но, ни то није цела прича. Да ствари буду још горе, уочи седнице ННВ 12. 11. 2019. године, која
је сазвана јер је СА Синод тражио од ННВ да разреши дужности декана Његово преосвештенство
владику Игнатија, у вечерњим часовима митрополит Порфирије је позвао колегу проф. др Драга
Санду, и том приликом му рекао: „Патријарх ти је поручио да, уколико сутра не гласаш за смену
декана, глава ти је на пању.― Колега Сандо је исте вечери о том разговору обавестио декана владику
Игнатија. Ни овим се, међутим, претње не исцрпљују. Сетимо се да је исти митрополит пре нешто
више од годину дана са једним младим доцентом водио врло непријатан разговор, у којем је, поред
осталог, припретио да ће, уколико се Факулет не буде понашао према упутствима Синода „владика
Иринеј и он отићи код Вучића и скинути Факултет са Универзитета.―
Колегијална дужност и елементарна људскост нас је нагнала да вам се на овај начин обратимо и
са овим чињеницама упознамо. Више је него жалосно и апсолутно недопустиво да се овако нешто
континуирано дешава на нашем Факултету. Овим путем смо вас хтели само обавестити о нашој (а
уверени смо и вашој) људској нелагоди коју свако мора осетити у додиру са оваквим појавама. Зато
апелујемо на све вас (укључујући и митрополита Порфирија) да се као чланови академске заједнице
озбиљно тргнемо и да почнемо да се са много више уважавања односимо једни према другима (било
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да смо наставно или ненаставно особље) да бисмо заједничким напором превазишли ове врло мучне
ситуације у које смо чини се почели да све више западамо.
С изразима колегијалног уважавања,
Проф. др Владан Перишић
Проф. др Родољуб Кубат
Извор: имејл кореспонденција између свих чланова Наставно-научног већа Православног
богословског факултета Универзитета у Београду.
Profesor i sveštenik Dragomir Sando rekao je za Danas da mu je mitropolit Porfije pretio veče uoči
sednice veća PBF na kojoj se 12. novembra episkop braničevski Ignatije (Midić) sam povukao sa mesta
dekana. Vladika Ignatije je to uradio pod pritiskom Sinoda, koji je traţio njegovu smenu zato što nije sproveo
nezakonitu sinodsku odluku o otkazima vladici Maksimu i Marku Vilotiću.
Sando kaţe da ima i svedoke – goste na porodičnom slavlju koji su preko telefona čuli kad mu je
mitropolit Porfirije saopštio da mu je „patrijarh poručio da, ukoliko sutra ne glasa za smenu dekana, glava mu
je na panju.― Profesor Sando navodi i da je isto veče o tome obavestio vladiku Ignatija, a da mu patrijarh
Irinej, sa kojim se potom nekoliko puta sreo, ništa nije spominjao.
– Veoma dugo poznajem mitropolita Porfirija, još dok je bio iguman Kovilja, ali ne mogu ga prepoznati
koliko se promenio poslednjih godina – napominje protojerej-stavrofor Dragomir Sando.
Извор: https://www.danas.rs/drustvo/mitropolit-porfirije-pretio-profesoru-i-kuriru/
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„Пачја школа” или равноправни члан универзитетске породице?
Да ли је Православни богословски факултет равноправни члан универзитетске породице у
Београду или је у питању „пачја школа― за „попове,― како инсинуира недотупавни наслов текста у
Новостима?
Ово је питање поставио сам епископ бачки 19. јула 2011. године у реаговању на текст „У попове
нико неће,― објављен у Вечерњим новостима 16. јула 2011. (http://www.eparhijabacka.rs/sr/saopstenja/reagovane-episkopa-backog-dr-irineja-na-tekst-u-popove-niko-nece-objavlen-uvecernim).
Иако се текст у Новостима већим делом бавио другим темама, бачком владики није промакао
наслов текста, па је одлучио да се обрачуна са неистомишљеницима. Тако је наслов текста др Буловић
доживео предимензионирано и врло лично, па се не устеже да га на њему својствен начин
оквалификује: „Одмах, унапред, морам рећи да новински текст са тако прљавим насловом не памтим
ни из најригиднијих, идеолошки и државно-атеистички обележених раних брозовских времена, у
којима сам рођен и одрастао и савршено добро их задржао у свом сећању.― Врло раздражљив човек
овај бачки владика, помислили бисте. И у праву сте. Цело реаговање одише нетрпељивошћу према
неком ко је, ето, надлежног за укупну црквену стварност, одлучио да провоцира на неприличан
начин.
Оно што је, међутим, још занимљивије јесте врста аргумента који је епископ из Новог Сада, иначе
тадашњи декан Православног богословског факултега, одлучио да употреби. Наиме, он те далеке
2011. године, у намери да једним потезом ућутка незнавеног новинара, обећава не само навалу нових
ђака у богословије него и, ни мање ни више, отварање нових теолошких факултета! Ево шта је пре
осам година пророковао др Буловић:
„Најзад, поводом тврђења да ‗у попове нико неће‘ и мог узвратног питања: ‗Хоће ли ико у
попове?‘, саопштавам да је навала ‗у попове‘ толика да ће бар једна од постојећих богословија Српске
Православне Цркве морати, привремено или трајно, да буде затворена, због превеликог броја
кандидатâ за свештеничку службу, а да ће се у догледној будућности вероватно основати нови
теолошки факултети, због заинтересованих за теолошку културу и због потребе да вера и култура
више не буду пасторчад у нашем друштву. Како ће о тим процесима писати ‗србијански тисак‘
(пошто нам је ‗српске штампе‘ остало још врло мало), укључујући и декларативно српске Новости, и
какав ће о њима бити ‗дојам тједна‘ на шифрованим београдским телевизијама, остаје да се види. И
видећемо, Боже здравља― (http://www.eparhija-backa.rs/sr/saopstenja/reagovane-episkopa-backog-dririneja-na-tekst-u-popove-niko-nece-objavlen-u-vecernim).
Колико је прозорљив био бачки владика види се по следећим жалосним статистикама: 2019.
године у шест српских богословија примљен је рекордно мали број уписаних ученика у први разред, а
на Православном богословском факултету је једва испуњена предвиђена квота буџетских студената.
Постаје на основу овога потпуно јасно да др Буловић воли да даје изјаве за краткорочну употребу
и притом самозадовољно унапред ликује над пораженим новинарчићима којима је, ето он, свезнајући
пророк, унапред саопштио блиставе прогнозе по Српску цркву.
У ствари, да је икада имао иоле реалистичну слику о стању српског друштва, могао је и сам да
предвиди пад интересовања младих људи за изучавање богословља. А узроци тог пада се налазе не
само у идеолошки и државно-атеистички обележеним временима (да парафразирамо бачког владику),
већ и у владајућем дискурсу српског епископата, а поготову Синода који је давно изгубио контакт не
само са друштвом, него и са свеукупном Црквом.
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Сплеткароши као главни сарадници
Српска јавност вероватно нема представу колики је опсег корупције у Српској цркви, а посебно у
Синоду као телу које се стара о животу Цркве између архијерејских сабора.
Недавно је Наставно-научно веће Православног богословског факултета нелегитимно изабрало
ђакона Зорана Ранковића за свог новог декана. Нелегитимни Савет, са нелегитимним председником
митрополит Порфиријем Перићем, доноси нелегитимне одлуке. Универзитет на адресу ПБФ шаље
опомене које др Порфирије игнорише и притом се иживљава над особљем ове установе. То је ружна
слика коју ПБФ шаље друштву.
У целој причи има много занимљивих (читај: спорних) момената.
Као прво, нечувено је и неприхватљиво то што је овај избор најавио патријарх Иринеј још у
септембру месецу када је тада важећег декана епископа др Игњатија Мидића обавестио да је његов
будући наследник Зоран Ранковић на месту новог декана. Епископ Игњатије је био запањен толиком
дозом безобзирности од стране првог човека Цркве.
Ипак, упућенији у закулисне радње у Српској цркви знају да је овај план осмишљен током
протеклог лета, и то унутар самог Синода. Наиме, пошто је Синод донео одлуку да ускрати благослов
двојици наставника ПБФ, епископу Максиму и Марку Вилотићу, а пошто се знало да епископ
Игњатије као декан то неће прихватити, требало је одмах приступити селекцији новог декана у
факултетској колегијуму. Као што је познато, мозак операције је био бачки владика др Иринеј
Буловић који је и срочио образложења (читај: галиматијас од погрешних цитирања закона) на основу
којих је Синод ускратио благослов двојици наставника.
Проф. др Владимир Вукашиновић, главни синодски кандидат за декана у свештеничком чину
(што је још један измишљени и противзаконит услов за избор декана), морао је да буде искључен. Он
је, наиме, умешан у разне афере, од Новог Сада до Београда, а посебно је алармантно његово
сексуално узнемиравање студенткиња. Због тога је Синод одлучио да га за сада не поставља на место
декана јер је протекло тек пола године откако се Етичка комисија ПБФ бавила оптужбама против
њега и цео предмет упутила на више инстанце: црквени и кривични суд.
Стога је патријарх Иринеј крајем августа месеца на брзину у чин ђакона рукоположио професора
Зорана Ранковића како би био кандидат за декана.
Зоран Ранковић је одувек био полтронски расположен према вишим властима. Јавности је
непознато да се овај човек још из студентских дана бавио намештањем афера. Једна од његових
најбеднијих сплетки, по којој га се сви сећају и због чега га на ПБФ сви презиру (иначе, на ПБФ и
изван њега је општепознат искључиво под надимком Комарац), везана је за његово сплеткарање
против професора догматике Игњатија Мидића.
Било је то средином деведесетих година. Професор Игњатије је студентима објашњавао истине
вере у неопатристичком кључу, ослањајући се на савремене теологе, што је, наравно, сметало
конзервативној струји у професорском колегијуму. Тадашњи декан је био протођакон Прибислав
Симић, човек који се није трезнио од алкохола и који, последично, није ни држао наставу на
факултету. Али му није нимало сметало да уз помоћ Зорана Ранковића направи сплетку тадашњем
младом професору догматике.
И тада су Симић и Ранковић иза леђа Игњатија Мидића организовали скуп студената на коме је
требало да Ранковић изнесе низ клевета и подметачина на рачун Игњатијевог догматског учења, а да
декан Симић својим ауторитетом допринесе да студенти својим присуством и притиском издејствују
удаљавање професора догматике са Факултета.
Срећом, проф. Мидић се није дао збунити, дао је одговор на изнете тужбе и у отвореној дебати
поразио клеветнике Симића и Ранковића. Након пораза овог тандема, углед професора Игњатија
Мидића међу студентима је све више растао.
Међутим, у историји ПБФ је остала забележена ова мрачна страница у којој је протагониста био
данашњи нелегитимни декан др Зоран Ранковић.
И тако, Синоду није проблем да управо такву особу наметне на место декана, Већу факултета не
представља проблем да доказаног клеветника изабере на чело установе, а Савету факултета не смета
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да га потврди. Овим се цензорски надзор Иринеја Буловића наставља у најзначајнијој високошколској
установи Цркве.
Молимо читаоца да му не промакне најважнија поента у целој причи. Наиме, постављење
Ранковића на место Игњатија Мидића је срамотна мрља у историји ПБФ која говори о томе са колико
се цинизма Иринеј Буловић, главни протагониста синодског насиља, односи према овој установи.
Доказани клеветник који је још као студент сплеткама радио о глави професору Игњатију Мидићу
награђен је постављењем на место збаченог декана. Сплеткарење које је трајало скоро двадесет пет
година напокон је уродило плодом.
Др Ранковић је у својој првој изјави за дневни лист Политику показао да је полтронство
најсигурнији (и можда једини) пут напредовања у црквеној хијерархији. Осим што је верност Синоду
истакао као свој кредо, није нашао за сходно да изрази жаљење због трагичног стања у коме се налази
богословски факултет. О заштити двојице неправедно уклоњених колега и саосећању за
бошљевичким методама смакнутог декана ни не може бити речи.
Универзитетска јавност треба да зна какве људе фаворизује данашњи Синод Српске Цркве и
каквом декану поверава глас већина у професорском колегијуму.
Нечисте работе, сплетке и замке су стварност Богословског факултета који је део Универзитета.
Да ли ће се Ректорат, Сенат и остали органи посветити овим проблемима остаје да се види.
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Аутокефалија из 1219. је била непотпуна

На Богословском факултету Српске православне цркве у Београду је од 13. до 15. октобра 2003.
године одржан међународни научни симпосион на тему „Проблематика савременог црквеног
законодавства.― Стручњаци из целог православног света, као и правни експерти из Европске уније,
говорили су о разним аспектима ове теме. Више о скупу може се прочитати на:
http://old.pbf.rs/blog/dogadjaji/2003/Savremeno_crkveno_zakonodavstvo.pdf.
Издвајамо овде као занимљиво предавање епископа бачког г. Иринеја, насловљено Појам и
суштина црквене аутокефалности, у коме он говори на тему аутентичне аутокефалије и
аутокефалије у кризи. Преосвећени владика је нагласио да је потребно ревидирати дефиницију
аутокефалије, не сложивши се у битним питањима са Владиславом Ципином, руским канонологом,
који је изнео проруске ставове о аутокефалности. Иринеј каже да се термин „аутокефалија― јавља
доста касно, али и да се реална црквена самосталност јавља много пре појма. У разним случајевима
аутокефалије могу се рауликовати и њени степени. Постоје древне апостолске цркве, затим оне које
су временом добијале и губиле аутокефалност, као и новије аутокефалне цркве. У погледу ранга и
угледа ипак постоји разлика између аутокефалних цркава: предност имају древне аутокефалије над
оним новијим. Бачки владика тврди да једино Васељенски сабор може да подари аутокефалију, али и
да је оспори, сузи или прошири, можда и укине. Понекад треба разликовати пуну аутокефалију од
условне или непотпуне аутокефалије. Поводом аутокефалности Српске цркве, бачки епископ износи
став да Св. Сава није одмах 1219. добио аутокефалност каквом је ми данас схватамо. Владика Иринеј
је истакао да је велики проблем у савременом свету што се аутокефалија схвата као добијање
националног и државног суверенитета.
С обзиром на занимљиве и умерене ставове које је владика бачки изнео у овом предавању,
примећујемо један занимљив феномен. Наиме, он је у својим текстовима насталим од пролећа до
септембра ове године (2019) оптуживао поједине да умањују значај српске аутокефалности. Прозвао
је и чак васељенског патријарха Вартоломеја у ни мање ни више него литургијској беседи у
манастиру Ћелије рекавши како он, ето, не сматра да смо ми 1219. године добили праву
аутокефалност.
Међутим, у наведеном јавном предавању, у амфитеатру Богословског факултета, пред српском и
светском јавношћу, управо је бачки изнео став да наша аутокефалија није била потпуна. Слушамо (и
читамо) његове речи и не можемо да верујемо! Овај српски владика, много пре других, смело износи
тврдњу да је Св. Сава 1219. године добио непотпуну аутокефалију. „Мислим да ни у нашем случају
Свети Сава 1219. није одмах имао можда аутокефалију онакву какву је ми данас схватамо.―
Ако вас још служи сећање, управо је овај епископ инсистирао да се један његов млађи сабрат у
епископству извини Сабору за нешто што није рекао. А истина гласи да је непотпуност српске
аутокефалије пропагирао – и то urbi et orbi – бачки владика, и то почетком 21. века.
Ако се запитате сада где је ту макар интелектуално поштење код овог владике, мораћу да вас
разочарам. Нема га! Поједини се сећају да је некада бачки владика на теолошке и историјске теме
говорио отворено, „ни по бабу ни по стричевима,― већ према Предању. Данас пак, када му је лични
интерес и жеља да уклони противнике на првом месту, Предање није битно. Спреман је да заборави
на своје ставове, не само по питању српске аутокефалије, него и оне који се тичу еволуције, првенства
Васељенске патријаршије итд, итд.
Идентичан поглед као бачки има и проф. др Ненад Милошевић: „Статус Српске цркве из 1219. не
би могао бити третиран као аутокефални у савременом смислу организовања аутокефалних цркава.
Извесно је да се ту радило о реорганизованој цркви на просторима новоформиране српске државе, а
које епархије су претходно биле у јурисдикцији Охридске и Драчке архиепископије, односно
митрополије. Дакле, биће да је од Светога Саве српски архиепископ уживао статус аутокефалног
архиепископа, и то у односу на охридског архиепископа и драчког митрополита, слично оним
древним аутокефалним архиепископима које у свом каталогу наводи Епифаније Кипарски―
(http://old.pbf.rs/stXXv/stXXv-09/08.pdf). Шта више, исти професор каже да „помињање на литургији
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првојерараха свих помесних цркава од стране поглавара аутокефалних цркава је новија пракса, а
искориштена је као вешто избегавање помена само константинопољског архиепископа као онога који
је први за све аутокефалне Цркве. Првобитно су се на литургијама међусобно помињали само
четворица источних патријарарха који су, као потпуно самостални, на тај начин изражавали
међусобно литургијско и канонско јединство.―
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Подршка епископу Василију Качавенди:
Владика Василије Качавенда тражио да се повуче
Аутор: Ј. Ч.
.
Епископ зворничко-тузлански Василије (Качавенда) званично је затражио од Светог
архијерејског синода Српске православне цркве (СПЦ) да буде ослобођен активне службе, односно
управљања епархијом због озбиљних здравствених тешкоћа.
Свети синод је примио и начелно прихватио оставку владике Василија, али га је умолио да,
упркос тешкоћама, руководи животом епархије до редовног заседања Светог архијерејског сабора у
мају следеће године, изјавио је јуче портпарол Српске православне цркве и члан Синода владика
бачки Иринеј. Он додаје да је то учињено из два разлога.
– Први је тај да је коначно разрешење од управљања епархијом у надлежности Сабора, а не
Синода, други пак, јесте чињеница да је Свети Синод истовремено умолио преосвећеног епископа
Василија да заврши започете градитељске и друге важне пројекте у повереној му епархији – рекао је
епископ Иринеј.
Осврћући се на медијске наводе да је владика Василије био приморан да потпише да ће се
повући у наредна три месеца, владика бачки истакао је да ниједан епископ не бива „приморан‖ на
овакав корак него „кад осети да више нема довољно снаге за пуно служење Богу и Цркви, тада по
диктату сопствене савести и осећања одговорности тражи од Цркве решење насталог проблема.―
У Православној цркви није уобичајена пракса класичног пензионисања епископа, већ се
архијереји повлаче из активне службе на лични захтев или престају да управљају епархијом
саборском пресудом због доказане канонске кривице. На лични захтев, такође из здравствених
разлога, умировљен је епископ захумско-херцеговачки Атанасије (Јевтић), а повлачење из активне
службе својевремено је од највишег црквеног тела Сабора затражио и владика шабачки Лаврентије,
али је своју оставку повукао.
Епископ зворничко-тузлански неретко је у медијима проглашаван за једног од утицајнијих
епископа СПЦ и за вођу „босанског лобија― владика, конзервативније струје која је више национално
орјентисана и наводно супротстављена архијерејима који сматрају да Српска црква треба да буде
отворенија за дијалог, између осталог, и са Римокатоличком црквом. Званичници СПЦ, на првом
месту патријарх Иринеј, међутим, више пута су порицали да унутар Српске цркве постоје такви
„лобији,― наводећи да различита мишљења архијереја по одређеним питањима не значе да су они
једни другима супротстављени нити да се боре за превласт, као и да различита гледишта не
нарушавају братске односе епископа.
Извор: http://www.politika.rs/sr/clanak/239476/Владика-Василије-Качавенда-тражио-да-се-повуче
Иначе, на Светом Архијерејском Сабору 2013. године, на којем је епископ Василије коначно
разрешен дужности епархијског архијереја по властитој молби, Иринеј Буловић је у одбрану
окривљеног Качавенде (чији су општепознати преступи, због којих је морао бити стављен на црквени
суд и рашчињен, доказани и видео материјалима; за оне слабије упућене, ево новијег пдсетника:
http://balkans.aljazeera.net/vijesti/hoce-li-kacavenda-odgovarati-za-pedofiliju) рекао следеће: „Један свети
старац у Грчкој је за једног окривљеног за неморал рекао: Немојте да му судите, Бог једини зна да ли
је он погрешио!‖ За Буловића, дакле, педофилија спада у домен приватног односа човека и Бога и не
потпада под било какав вид црквених санкција, док је деликт мишљења – а то значи мислити
другачије од њега – нешто што захтева најстроже црквене казне.
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Подршка епископу Филарету Мићевићу
Иако је ратних година бачки владика критиковао епископа Филарета, ипак га је 2015. године
бранио на Светом Архијерејском Сабору.
Епископ Филарет на трону Милешевске епархије провео је скоро 16 година, а више од две
деценије важи за једну од најконтроверзнијих личности СПЦ. Скренуо је пажњу на себе у септембру
1991. године, када се, обилазећи ратишта у Хрватској, фотографисао са пушкомитраљезом. Владика
бачки Иринеј Буловић то је прокоментарисао: „Свештено лице које данас узима митраљез, по мом
мишљењу, дубоко греши. Оно се огрешило о своју савест и о савест ближњих које саблажњава. То су
егзибиционизми – по мом мишљењу сасвим неприлични и недостојни свештеног лица.― (НИН, 20. 3.
1992. године). Наравно, то је било давно.
У међувремену, епископ Филарет се приближио бачком владици до те мере да га је овај бранио
(са групом епископа) приликом покренутог судског поступка против Филарета 2015. године.
Постоји више аката Светог синода, који су упућивани епископу Филарету у погледу одређених
проблема које је уочавао Синод или о којима је обавештаван. Епископ Филарет је избегавао да
одговори на акте Светог синода, па чак и да их изврши. Примери: три пута му је упућивана одлука да
Свети синод извести о орденима у својој епархији, а тек је на трећи синодски акт одговорио, и то
после сазнања да је формирана Комисија за сагледавање стања и преглед материјално-финансијског
пословања Епархије милешевске. Такође, познат је и случај одбијања да повуче тужбу против
Удружења банака и финансијских организација.
Епископ Филарета је Свети синод (у саставу: патријарх Иринеј, митрополит Амфилохије,
епископи шабачки Лаврентије, епископ зворничко-тузлански Хризостом и епископ рашко-призренски
Теодосије) позвао у седницу 16. септембра 2014. поводом његове беседе на Велику Госпојину у
манастиру Довољи у којој је навео да „више није ни Црква оно што је некад била! И Црква се много
променила. Није ово Црква патријарха Германа. Ово је нека нова Црква коју лично ја не признајем.
Нећу је признавати.― За оба случаја постоје службене белешке од 17. фебруара 2014. и 16. септембра
2014. које је сачинио протојереј-ставрофор др Саво Јовић, главни секретар Светог синода. Епископа
Филарета су патријарх и Синод братски умолили да поведе рачуна о својим поступцима.
Свети синод је позвао епископа Филарета 12. марта у своје седнице како би га упознао са
Извештајем Комисије и својим одлукама. Епископ Филарет, осим што је пред Синодом више пута
претио да ће извршити самоубиство, упознат је са Извештајем Комисије, али је одбио да прими
одлуку Синода којом је привремено разрешен управљања Епархијом и самовољно је напустио
седницу.
Текстови који набрајају Филаретове поразне преступе (цитирани у овом тексту):
https://www.istinomer.rs/analize/ko-je-razreseni-episkop-filaret/
Упркос свему, Иринеј Буловић је бранио Филарета и чак написао „канонску оптужицу― против
Синода!
Текст који анализира подршку педофилима:
https://vijesti.ba/clanak/403568/skandal-episkop-irinej-bulovic-stiteci-pedofile-unistava-spc

89

Тајни разговори у америчкој амбасади о будућем патријарху
Episkop Bački Irinej Bulović još 2007. godine uveliko je u ambasadi SAD u Beogradu razgovarao o
smrti i sahrani tadašnjeg patrijarha Pavla, iako je on preminuo dve godine kasnije! To piše u depeši koju je
26. novembra 2007. godine Stejt departmentu prosledila tada zameniku ambasadora SAD Dţenifer Braš!
Ona je navela da je sa Irinejom Bulovićem bilo reči i o kandidatima za budućeg patrijarha.
Bulović je mitropolita Amfilohija video kao naslednika tada bolesnog patrijarha Pavla, napisala je
Braševa. On je rekao da je Crkvi potreban dinamičan patrijarh, te da ona mora da se modernizuje. Irinej
Bulović je kao mogućeg naslednika tada pomenuo i vladiku Vasilija Kačavendu, što je zbunilo Amerikance,
s obzirom na njegovu prošlost.
Još neverovatnije je to što, iako je reč tek o 2007. godini, Bulović već uveliko govori o sahrani patrijarha,
o tome da on neće biti sahranjen u Peći, već verovatno u crkvi svetog Marka. Govorio je čak i o delegacijama
koje će prisustvovati sahrani.
„Sahrana patrijarha Pavla biće u Beogradu, a ne na Kosovu, u Pećkoj patrijaršiji. Irinej Bulović očekuje
da će sahrani prisustvovati, pored crkvenih, i brojne političke delegacije. Dogovoreno je i da doĎe delegacija
iz Rusije,― zabeleţila je u svom izveštaju Braševa.
Irinej je tada Amerikancima potvrdio da je patrijarh Pavle teško bolestan, a da je odreĎeno da mitropolit
Amfilohije obavlja njegovu duţnost
.
Извор:
https://www.vesti.rs/Vesti/IRINEJ-BULOVIC-SAHRANIO-ZIVOG-PATRIJARHAPAVLA.html
Следи текст преузет са Викиликса (текст садржи неколико материјалних грешака – година смрти
патријарха Германа и чињеница да ни његови претходници нису сахрањивани на Косову – што је
последица било лапсуса епископа Иринеја, било неспоразума са саговорницима):
https://wikileaks.org/plusd/cables/07BELGRADE1585_a.html
Summary
------1. (SBU) Novi Sad Bishop Irinej of the Serbian Orthodox Church spoke to the DCM on November 21
about successors to Patriarch Pavle, who is ill, naming Metropolitan Amfilohije as a likely candidate. Irinej
said SOC would need a dynamic new patriarch who could both command the same authority as his
predecessors and modernize the church. Pavle‘s funeral and burial would be in Belgrade, not in Kosovo,
though there would be a memorial service, in the Pec Patriarchate. Irinej expected governmental, in addition
to religious, delegations from abroad to attend and agreed the Russians would send a high-level official.
Irinej said the church very much would welcome a high-level USG delegation. End Summary.
Confirming Patriarch‘s Grave Illness
-----------------------------------2. (SBU) Bishop Irinej Bulovic, Serbian Orthodox Church (SOC) Bishop of Novi Sad and Backa, spoke
to the DCM about Patriarch Pavle‘s illness (reftel) and likely successors on November 21. He
acknowledged that the Patriarch was very ill and Metropolitan Amfilohije, recently appointed by the SOC
government to «assist» Pavle, was carrying out the daily responsibilities of the Patriarch.
Challenges for the Next Patriarch
--------------------------------3. (SBU) Irinej said the church needed to modernize and would need a dynamic new Patriarch to address
SOC‘s challenges. The position of patriarch, lacking the universal authority of the Vatican within the
Roman Catholic Church, depended on the personal authority of the man in the position. Pavle‘s shoes would
be hard to fill. In reality, very few bishops possessed the experience for candidacy. Amfilohije had the
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experience, Irinej said, as did Vasilije. In response to DCM‘s comments about Vasilije‘s role in blessing
Bosnian Serb Army troops during the war there, Irinej said there were other candidates under consideration.
Funeral in Belgrade, not Kosovo
------------------------------4. (SBU) Irinej said the funeral and burial of Pavle would take place in St. Marko in Belgrade, not in
Pec, the SOC‘s historical seat in Kosovo. Irinej said all patriarchs had been buried in Pec until death of the
previous Patriarch, German, who died in 1987, and was buried at St. Marko instead. There would be a
memorial service for Pavle in Pec, and the investiture of the new patriarch would be there as well. Irinej
confirmed that SOC expected high-level governmental delegations from abroad, in addition to religious
representatives, to attend the funeral in Belgrade. He welcomed the suggestion that the USG also send a
delegation.
Comment
------8. (SBU) Irinej was cordial and open about the need for the Church to modernize. Observers cite him as
one of the more progressive bishops, despite his close ties to Milosevic. Although observers consider him a
frontrunner to succeed Pavle (reftel), he did not mention himself, possibly out of modesty or because he did
not want to discuss the political aspects of the succession--or possibly he does not want to take on Amfilohije
yet. Irinej‘s comments that the Serbian Orthodox Church expects political delegations at Pavle‘s funeral and
welcoming of a USG delegation are positive signs. End Comment.
BRUSH
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Зашто тема аутокефалије није доспела на Критски сабор?
Као што је познато, Свети и велики сабор Православне цркве, одржан 2016. године на Криту,
требало је да се позабави и темом аутокефалије, то јест питањем начина на који једна црква стиче
исту и како се то проглашава. То питање се напослетку ипак није нашло на дневном реду овог
Сабора. И док је православном свету објашњено да је то тако због тога што се руска страна
успротивила једном аспекту тог документа (начин потписивања тзв. томоса), те због тога противљења
и није могла да уђе у дневни ред будућег Сабора, српској јавности је пренето другачије мишљење.
Оно гласи да је искључиви кривац за то нико други него Васељенска патријаршија.
Тако, у своме предавању на тему „Изворна и савремена аутокефалија са посебним освртом на ону
коју је издејствовао Свети Сава 1219. године― (на научном скупу 11. децембра 2018. године у
Београду), епископ бачки Иринеј Буловић је, помињући предсаборску припрему документа о
аутокефалији, рекао да искључиву кривицу што се тај документ није нашао на Критском сабору сноси
Васељенска патријаршија. Ево његових речи:
„Треба жалити што деценијама припремани и свеправославно прихваћени текст о начину стицања
и проглашавања аутокефалности неке цркве није, вољом Цариграда, доспео на дневни ред Критског
сабора. И то је био предлог и наше Српске цркве и Руске цркве, али без питања и одлучивања
саборских отаца (текст) није дошао на дневни ред― (предавање доступно на јутјубу).
Када се анализира ова изјава уочавају се следећи елементи: а) текст је био припремљен и
свеправославно прихваћен, б) кривац за то што тема није доспела на Велики сабор је самовоља
Цариграда, в) предлог да тема дође на сабор су дале Српска и Руска црква и г) мимо воље саборских
отаца ова тема се није нашла на дневном реду.
Међутим, званични извори јасно говоре сасвим супротно од наведених тврдњи конспиративног
бачког владике. Наиме, ти званични извори показују да документ није уопште ни могао да се нађе на
критском Сабору, с обзиром да је Руска Црква уложила приговор на део који говори о начину
потписивања томоса о аутокефалији. Захваљујући принципу консензуса (који је још раније
издејствовала опет Руска црква), ниједна тема није могла да уђе у дневни ред Критског сабора
уколико се са њом не слаже макар и једна аутокефална црква. Према томе, јасно је одмах да поменути
документ није био „свеправославно прихваћен― пре Крита, насупрот тврдњи бачког владике
(поменимо овде и то да бачки владика ни у другим приликама није пропуштао да истакне ко је
„дежурни кривац― за ову проблематику).
Код сваког мање упућеног, изјава владике бачког Иринеја ће изазвати збуњеност. Када се
прочитају његове речи, као и извори на располагању, аутоматски се намеће следеће логичко питање:
ако је тачно да се Руска Црква није слагала са његовим коначним изгледом, и ако важи принцип
консензуса, зашто би неко тврдио да се документ уопште и могао доћи на дневном реду критског
Сабора? Погледајмо стога чињенице у изворима да бисмо дошли до правог одговора.
Шта је расправљала и закључила Комисија у Шамбезију 21-26. фебруара 2011. године?
Комисија која је тему аутокефалије разматрала 2011. године дошла је до следеће сагласности која
је забележена у њеном записнику:
„Комисија је проучила, најпре, садржај параграфа 3, став 3 са претходног састанка из 1993. године
и одобрила текст о аутокефалији и о начину њеног проглашења. Овај параграф је прослеђен садашњој
Комисији како би она потпуније разрадила и изнашла јединствени став помесних православних
цркава. По том питању, Комисија је одобрила следећи текст: 3.3) Изражавајући сагласност Мајке
цркве као и свеправославно одобравање, васељенски патријарх званично проглашава аутокефалију
цркви која је то тражила, издавањем томоса о аутокефалији. Овај томос потписује васељенски
патријарх, коме су сведоци својим потписом блажењејши првостојатељи најсветијих православних
цркава, које тим поводом позива васељенски патријарх― (извор: http://www.imconstantias.org.cy/34562/).
На сајту СПЦ објављено је званично Саопштење Међуправославне припремне комисије
(http://www.spc.rs/files/u6/2011/potpisivanje_Tomosa_autokefalije.pdf – документ је у име делегације
Српске цркве потписао митрополит црногорско-приморски Амфилохије) у коме се јасно каже: „На
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сваки од горњих предлога, председавајући је питао чланове Комисије да ли је неко против? На ово
питање, Руска црква је изразила неслагање истрајавајући у свом предлогу да томос аутокефалије
потписују сви предстојатељи, по редоследу у диптисима, без икаквог дoдатка њиховим потписима.
Будући да се, по важећем Правилнику, одлуке Комисије морају доносити једногласно, (а) ниједан од
горе изнетих предлога није био једногласно усвојен и, према томе, по питању начина потписивања
томоса аутокефалије није постигнута сагласност, Комисија, стога, није ушла у испитивање садржаја
томоса аутокефалије―.
Све ово је забележено у Актима Међуправославне комисије за припрему сабора, Шамбези, 21-26,
фебруара 2011. године.
Тема аутокефалности на Сабрању првостојатеља у Женеви јануара 2016.
У посебном Саопштењу које су све цркве објавиле, а које носи наслов „Одлуке Сабрања
(Синаксис) предстојатеља oд 21. до 28. јануара 2016. године,― изнете су следеће чињенице:
На позив свјатјејшег васељенског патријарха г. Вартоломеја, блажењејши предстојатељи
најсветијих аутокефалних православних цркава, као и представници спречених да лично присуствују
блажењејших: антиохијског патријарха г. Јована, архиепископа атинског и све Јеладе Јеронима II и
митрополита варшавског и све Пољске г. Саве, дошли су на Сабрање (Синаксис), које се остварило у
Православном центру Васељенске патријашрије у Шамбезију крај Женеве, од 21. до 28. јануара 2016.
године, ради коначног обликовања Дневног реда Светог и великог сабора Православне цркве и ради
убрзања и заокружења његове припреме, као и ради регулисања свих детаља с тим у вези, током кога
смо одлучили следеће:
(…) „Констатовали смо да теме аутокефалија у Православној цркви и начин њеног проглашења,
као и тема Диптиха, нису једногласно прихваћене током више конференција Међуправославне
припремне комисије како би добиле коначно одобрење од Предсинодске конференције и тиме
постале теме Светог и великог сабора, те стога нису укључене у његов дневни ред, па ће бити
истражене у будућности. У том смислу, одлучено је да се свакој цркви препусти да слободно прати
свој устаљени поредак Диптиха.―
Под тачком 5 наведено је да „православне цркве могу да објаве у својим званичним гласилима –
електронским или штампаним – сва једногласно прихваћена документа од стране предсаборских
свеправославних конференција и сабрања православних првостојатеља за Дневни ред Сабора како би
обавестиле своју паству и сваког заинтересованог.―
Међу потписницима овог Саопштења је и српски патријарх Иринеј (Шамбези, 27. јануара 2016).
Закључак
Видели смо, и то црно на бело, како су ствари по питању документа о аутокефалији изгледале пре
Критског сабора.
У периоду од шеснаест година (1993-2009) ова тема у српској јавности није била адекватно
презентована, нити је прошла било какву рецепцију, а слично је и са другим темама. Остаје, због тога,
нејасно зашто конспиративни бачки владика има толику потребу да ствари приказује у потпуно
другачијем светлу. Те теме је бачки владика сматрао личном својином, а могуће саговорнике
богословски недораслим или незаинтересованим за њено схватање, уз велику дозу конспиративности,
која је само иритирала разноразне зилоте.
Нажалост, српској јавности бачки епископ није доставио ниједно слово извештаја или било какво
сведочења из Женеве са скупова на којима је учествовао. За своју душу је, ипак, нашао за сходно да
ту и тамо, у пролазу, пред релевантним слушаоцима, жигоше дежурног кривца за све његове
фрустрације. Постао је крајње предвидљив и монотон, тако да сада и птице на грани знају његов
одговор на било коју следећу тему у православљу.
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Превртљивост ставова у погледу Мајке цркве
Некада је епископ Иринеј заступао схватање по којем Васељенска патријаршија има ингеренције
које се директно тичу читавог православља.
Све до недавно, сматрао је да васељенски патријарх има право апелације, тј. да прима жалбе оних
епископа и клирика који сматрају да им је њихов помесни сабор неправедно пресудио. Тако је бачки
епископ написао дословце: „Историјски, а и данас, постоји у Православљу пракса апелације на
Нови Рим.―5
До 2019. године бачки владика је за првопрестолну патријаршију редовно користио израз
„Васељенска патријаршија,― „Мајка црква,― „Велика Христова црква у Цариграду.― Признавао јој је
разне ингеренције, а патријарха Вартоломеја је истицао као човека дијалога („Најбољи пример за
такав аутентичан, братољубиви, искрени и плодотворни дијалог дали су нам у последње време папа
Фрања и патријарси Вартоломеј и Кирил― – текст „Још једном о изјави надбискупа Хочевара,―
http://www.eparhija-backa.rs/sr/saopstenja/jos-jednom-o-izjavi-nadbiskupa-hocevara).
Тако је, не тако давно, у интервјуу за „Хронограф― рекао:
„Ту скоро, 14. децембра, Свети синод Јеладске (грчке) цркве званично је изразио своју
забринутост због мешања Бугарске цркве у јурисдикцију друге православне цркве, то јест Српске
цркве, што представља, како се даље наводи у саопштењу из Атине, чин противан свештеним
канонима и предању Цркве, којим се превиђају канонска овлашћења и водећа улога Васељенске
патријаршије, што може бити почетак немилих догађања. Ако би неко на све ово казао да се не
гледа на данашње него на некадашње канонско устројство и ако бисмо прихватили такву бесмислену
могућност, резултат би опет био исти: у прошлости смо сви – Москва, Пећ, Охрид, Трново,
односно Софија, и тако даље – имали само једну цркву мајку, а то је Велика Христова црква у
Цариграду― (извор: http://hronograf.net/2017/12/25/intervju-episkop-irinej-umalo-nije-stvorena-vestackavojvodjanerska-nacija-naustrb-srpstva-po-uzoru-na-crnogorsku/).
Међутим, 2019. долази до заокрета јер бачки владика сада одједном оспорава васељенском
патријарху традиционалне титуле, историјско апелационо право и друге ингеренције. За њега је тако
Васељенска патријашрија сада искључиво Цариградска (назив који једино Москва користи у
међуправославним титулисањима), а често је, и то у погрдном смислу, означава као Фанар.

5

„Представка Светом Архијерејском Сабору поводом случаја епископа Филарета и Георгија―, Нови Сад, 12. маја 2015. године
(Архива Светог архијерејског синода).
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Фијаско у преговорима са „Македонском Православном Црквом“
Познато је да је Српска црква 2002. учинила велики напор да дође до тзв. Нишког споразума.
Такође је познато да је друга страна одбацила споразум кренувши тако у још дубљу пропаст.
Међутим, мање је познато да је Синод СПЦ подбацио у даљим настојањима за решење проблема
раскола у Северној Македонији.
Погледајмо зато чудновату одлуку Синода из 2014:
„Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве је, на својој проширеној седници 26.
августа текуће године, донео одлуку да покрене црквеносудски поступак против aрхиепископа
Стефана, поглавара Македонске Православне Цркве, која се налази у расколу са Православном
Црквом, због упорног остајања у расколу, нехришћанског учешћа у прогону aрхиепископа Јована,
канонског поглавара aутономне Охридске Архиепископије, и његовог свештенства, монаштва и
верног народа, као и читавог низа других антиканонских активности.― Било је то 26. 8. 2014, а текст је
достављен из Канцеларије Светог архијерејског синода од његовог портпарола. (Извор:
http://www.eparhija-backa.rs/sr/saopstenja/saopstene-za-javnost-7).
Међутим, проблем је што никакав црквеносудски поступак против aрхиепископа Стефана није
вођен. Синод није остварио никакав контакт са оптуженим, нити му је саопштио оптужницу.
А једини прави начин решења проблема био би свеправославни сабор.
Како?
„Македонски раскол― недопустиво дуго времена мучи и трза живо црквено ткиво на подручју
Северне Македоније. Већ пет деценија је благочестиви народ са тог подручја лишен Извора живе воде
спасења и благодати, а скопска расколничка јерархија опаком болешћу болује јер је нарушила
црквени мир и поредак. Васпостављена а свеправославно призната Охридска архиепископија, на челу
са блажењејшим архиепископом охридским и митрополитом скопским г. др Јованом, који је као
заточеник савести неправедно утамничен, смерно истрајава на исповедничком путу православља.
Етнофилетизам, који нагриза тело православља већ два века, довео је читав један блиски нам народ до
безизлаза. Изгледа да смо и ми дошли до позиције из које се не назире разрешење. Наша помесна
Српска црква, под чијом канонском јурисдикцијом се налази аутономна Охридска архиепископија, до
данас је учинила све што је до ње стајало да ово болно питање добије свој повољан епилог, али се
решење још увек не назире. Да ли се овако може даље?
Годинама пратећи сва настојања и дискусије о начинима разрешења овог болног питања, стекао
сам чврст утисак да је наша света Црква српска, која није изазвала наведени раскол, дужна да свим
силама и неодступно послужи браћи и сестрама на делу простора древне Охридске архиепископије
да превазиђу заточење у шовинистичком етнофилетизму и да им помогне да почну да дишу, живе и
испољавају се као Црква, а не да своје уске интересе стављају изнад општег добра и општег јединства
васцеле Цркве.
Овај раскол је пред светом у коме живимо такође повод за саблазни. Стога смо и из тог разлога
дужни да пројавимо православље које је кадро да пружи сведочење које није фрагментарно, него
сведочанство Истине која спасава „једним устима и једним срцем.― Као уважена црква у породици
православних древних и новијих патријаршија и аутокефалних цркава, ми смо дужни да посведочимо
саборност и васељенскост цркве, зрачећи духом мирења и превазилажења супротности, и служећи
јединству православља у целини.
Имајући у виду потребу за исцелењем раскола, а ослањајући се на примере из даље и ближе
прошлости, сматрамо да наша црква треба да прибегне последњем уточишту. Предлажем, дакле, да се
са овог Светог архијерејског сабора упути апел за сазивање свеправославног Великог и коначног
[извршног] Сабора (κεῖδωλ θαὶ ὑπερηειὴς ζύλοδος) првостојатеља православних аутокефалних цркава
на челу са всесвјатјејшим патријархом константинопољским. Овај наш позив био би упућен
патријарху господину Вартоломеју да у својству председавајућег ванредно позове све сестринске
православне аутокефалне цркве широм васељене, управо онако као што је поступио у случају
Бугарског раскола 1998. године као и у другим сличним приликама у ближој и даљој прошлости.
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Циљ сазивања овога свеправославнога сабора не може бити други него заштита вековног
канонског поретка цркве, исцељење трагичног раскола, видање вишедеценијске болне ране, и
измирење одлучене јерархије са васцелом Црквом, једном, светом, саборном и апостолском.
Овај Велики и коначни сабор би, уз сагласност и расположивост свих православних
првостојатеља, могао, после одговарајућих припрема које подразумевају присуство и расколничке
јерархије, да буде одржан наступајуће јесени у Београду или Нишу. Скупа са првостојатељима (и/ли
њиховим овлашћеним представницима) православних аутокефалних цркава на њему би, подразумева
се, пуноправно учествовали епископи канонске Охридске архиепископије. У првом делу рада овог
сабора представници расколничке јерархије, која себе означава називом „Македонска Православна
Црква,― били би присутни у улози посматрача. Током тог дела заседања питање тзв. „Македонског
раскола― би било размотрено историјско-канонски. После тога би свеправославним концензусом било
предложено икономијско решење и пут за превазилажење истога. Потом би расколничка јерархија
била позвана да се пред васколиком Православном црквом изјасни о формулисаном свеправославном
предлогу да приђу у канонско јединство са Саборно-католичанском црквом уз постављене услове.
Искрено сматрам да би једино овим путем дошло не само до исцељења ране раскола него и до
признања досадашње жртве канонске Охридске архиепископије и њених епископа, њихове
непоколебиве опредељености за јединство Цркве Божје, за припадност васељенском православљу
преко Српске патријаршије. Њихова доследна, исповедничка борба против расколничког менталитета
и антицрквеног етнофилетизма, показала би се не као узалудна него као здраво јеванђелско семе које
је саможртвеним умирањем уродило плодом јединства. Нека дā Господ!
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Зашто се три године чекало на Томос о аутономији Охридске Архиепископије?
Као што се зна, Томос о аутономији Охридске архиепископије је одобрен од САСабора (24/11.
маја 2005. године). Њиме је Српска православна црква понудила своје решење за онај део јерархије у
Македонији који је желео да приступи јединству са канонским православљем. Текст овог Томоса
постоји само на македонском језику: https://www.poa-info.org/arhiepiskop/odluki/tomos.html.
Међутим, супротно црквеном реду, текст Томоса није послат осталим православним црквама ради
обавештења чак ни до половине 2008. године.
И док су се помесне православне цркве распитивале да ли је или није Срска црква доделила Томос
Охридској архиепископији (сви су чули да јесте, али нико није имао Томос, тако да помесне
аутокефалне цркве нису знале о чему се ради), а одговора из Патријаршије није било, у целу причу су
се почетком јануара месеца укључили скопски новинари. Управо су они прозвали Српску
православну цркву да она у ствари и није издала Томос.
Напокон се – ваљда зато што није могао да поднесе прву јавну прозивку за ту црквено-канонску
аљкавост – епископ бачки одлучио да пружи једно широко објашњење. Кренуо је са апологијом
наводећи три разлога, да би онда поентирао на следећи, веома занимљив начин:
„Зато се код нас у Београду није журило са разашиљањем Томоса. Јасно је, наиме, као дан и
расколницима и нама да његово коначно прослеђивање и објављивање значи нову, веома отежавајућу
околност за дијалог, ионако тежак и претежак, па зато и безуспешан све до сада. Овај трачак наде и
даље постоји, али се са достављањем Томоса свуда куда треба заиста више не сме чекати. Звучи
невероватно, али, ето, истина је: на себи својствен начин, то од Српске православне цркве траже и
медијски пропагатори и апологети раскола усред Скопља. Зар не услишити бар њихов апел?―
Дакле, бачки признаје да је скопска провокација успела, па зато обећава да ће да пошаље Томос
(„са достављањем Томоса свуда куда треба заиста више се не сме чекати―).
Текст бачког: „Опет о Охридској Архиепископији, Томосу, расколничком празнословљу...―,
објављен
12.
јануара
2008:
http://www.spc.rs/sr/opet_o_ohridskoj_arhiepiskopiji_tomosu_raskolnickom_praznoslovlju
И тако је, после непуне три године, Томос бити уручен Васељенској патријаршији, и то током
посете делегације Српске цркве 5. и 6. фебруара 2008. године њеном седишту у Цариграду.
„Том приликом, делегација Српске Православне Цркве званично је уручила Његовом
Свесвјатијешеству Томос Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве о додељивању
аутономије
Православној
Охридској
Архиепископији―
(http://www.spc.rs/sr/poseta_carigradskoj_patrijarsiji).
(Обратимо пажњу да у ово време бачком владици није сметала титула „Свесвјатејши Патријарх―,
„Његово Свесвјатијешество― итд., што су све титуле које је новосадски владика у 2019. години почео
да доводи у сумњу).
Брзина, ажурност и ефикасност никада нису били одлика бачког владике. Више га је занимала
контрола ситуације. Његови пужеви кораци су многе, али и Цркву у целини, скупо коштали.
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Буловић против Лаврентија око Македонске цркве
петак, 26. октобар 2012.
Епископ бачки Иринеј оштро је реаговао на приједлог владике шабачког Лаврентија, да би
непризнатој Македонској православној цркви требало дати аутокефалност.
Док је Лаврентије рекао да би Свети архијерејски сабор СПЦ на мајском заседању идуће године
могао да покрене питање нормализације односа између СПЦ и канонски непризнате Македонске
православне цркве уколико Синод покрене такву иницијативу, Иринеј је у отвореном писму
Лаврентију, послатом електронском поштом, истакао:
– Значи, по лаврентијевској логици, један цркворазбијачки пуч, антисаборски и антисаборни акт
самопроглашења, извршен уз активно учешће и подршку световне, притом безбожничке и
антицрквене власти, треба просто-напросто признати: безакоње треба прогласити законитошћу,
расколништво црквеношћу, мржњу љубављу, зло добром – написао је Иринеј, упитавши – куда би нас
то одвело?
Иринеј је поставио и питања Лаврентију: шта би остало од цркве и њеног богоустановљеног
поретка? Има ли у историји цркве иједног примера за такву методологију решавања канонских
питања? Да ли су блаженопочивши патријарси Герман и Павле и толики наши епископи за време
трајања већ готово полувековног раскола били у тешкој заблуди или у стању умне помрачености када
су, упркос свим претњама тадашњег режима, заузели одлучан, а канонски и једини могући став према
црквеним пучистима и њиховим настављачима?
– Да ли су и све помесне православне цркве у заблуди – или „незреле,― како веле вође раскола у
Скопљу – зато што, солидарно са Српском православном црквом, не признају самопроглашену
аутокефалију и одбијају канонско општење са расколницима – указао је Иринеј.
Док Лаврентије вјерује „да би у Македонији такву иницијативу оберучке прихватили и док би се
он радовао као мало дете када бисмо тај проблем решили,― Иринеј је узвратио:
– Епископ Лаврентије најављује да би или он или неко други могао да на Архијерејском сабору
предложи ово што је сада изјавио, па остао жив. Дубоко сам уверен да, осим њега, нико не би
предложио тако нешто, а све се надам да ће и он у међувремену промислити, а можда понешто из
еклисиологије и канонског права и прочитати. Уместо најављенога, могао би да учини нешто друго.
Он је, наиме, до сада три пута подносио и повлачио оставку на активну службу, односно на
управљање епархијом. Уколико оваквим потезима мисли да крунише своју вишедеценијску
архипастирску службу, много корисније и за њега и за цркву било би, уверен сам, да четврти пут
затражи умировљење и да при томе остане. Ово говорим, пред Богом и пред људима, крајње
добронамерно, без и трунке злобе или ироније – написао је Иринеј.
Коментаришући овакав тон у обраћању владике Иринеја и одговарајући на наше питање – да ли је
таква комуникација међу епископима уобичајена, вјерски аналитичар Живица Туцић каже да је ово
заиста неуобичајена оштрина у контакту једног епископа са другим, без обзира на године старости и
архијерејства.
– Схватио сам Лаврентијеве изјаве као добронамерно, лично мишљење које је он хтео да проследи
Сабору и Синоду, како би они проценили то мишљење. Лаврентије није диктирао свој став нити
инсистирао на њему. Одговор Иринеја је црквено-правно тачан, јер за македонско питање није
довољан само позитиван став црквеног Београда, већ „свеправославни консензус.― Давање
аутокефалије Скопљу није само питање добре воље СПЦ. Ово писмо схватам и као позив Иринеја
Буловића Лаврентију да се повуче – наглашава Туцић.
Одговор на питање шта мисли о ставовима епископа Иринеја јуче нисмо успјели да добијемо од
владике Лаврентија, а у Шабачкој епархији рекли су нам да немају коментар.
Извор: https://www.frontal.rs/novi-sukobi-u-spc-irinej-bulovic-protiv-lavrentija/
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Московска патријаршија и перспективе регулисања канонског статуса Цркве на
подручју БЈР Македоније
Како је дошло до интервенције Руске цркве на канонској територији Српске цркве?
У Саопштењу за јавност од 24. децембра 2014. године, које је потписао бачки епископ Иринеј,
јавност
је
сазнала
да
постоји
Меморандум
између
Српске
и
Руске
Цркве.
(http://www.spc.rs/sr/saopshtenje_za_javnost_13).
О овом Меморандуму никада није обавештен Свети архијерејски сабор Српске цркве.
Ево текста Саопттења:
На основу Меморандума који су Његова Светост Патријарх српски г. Иринеј и Његова
Светост Патријарх московски и све Русије г. Кирил потписали 15. новембра 2014. године у Београду,
са благословом оба Патријарха, руског и српског, Његово Високопреосвештенство Митрополит
волоколамски г. Иларион, председник Одељења за спољне црквене везе Московске Патријаршије,
боравио је 19. и 20. децембра 2014. године у радној посети Р. Македонији.
Високопреосвећени митрополит г. Иларион посетио је 20. децембра Архиепископа охридског
и Митрополита скопског г. Јована, који је из затвора Идризово, ради тог сусрета, привремено
премештен у скопску клинику „Мајка Тереза―. После разговора, архиепископ Јован је враћен у затвор.
Истога дана митрополит Иларион се, заједно са г. Олегом Шчербаком, амбасадором Руске
Федерације у R. Македонији, срео са председником Р. Македоније г. Ђорђем Ивановим. Потом је
председник Одељења за спољне црквене везе Московске Патријаршије разговарао са председником
Владе Р. Македоније г. Николом Груевским и министром спољних послова г. Николом Поповским.
Напослетку је митрополит Иларион разговарао и са поглаваром самопроглашене, неканонске
Македонске Православне Цркве г. Стефаном.
Разговори које је Високопреосвећени митрополит г. Иларион водио у Скопљу били су
руковођени бригом за јединство Цркве, њену благодатну мисију и спасење крштених душа у Р.
Македонији, а тицали су се перспективâ регулисања канонског статуса Цркве на том подручју и
безусловног коначног пуштања на слободу Архиепископа охридског и Митрополита скопског г.
Јована, осуђеног на тешку робију у монтираном политичком процесу.
Српска Православна Црква изражава дубоку благодарност сестринској Руској Православној
Цркви, Његовој Светости Патријарху московском г. Кирилу и Његовом Високопреосвештенству
Митрополиту волоколамском г. Илариону на братској љубави и сарадњи, као и на уложеном великом
труду и напору у служби канонског поретка и црквеног јединства, као и ослобађања Блажењејшег
архиепископа г. Јована, на правди Бога заточеног и подвргнутог суровом тамничком режиму упркос
озбиљно нарушеном здрављу.
Епископ бачки Иринеј,
портпарол Српске Православне Цркве
Неколико ствари је овде остало нејасно.
1. Која је садржина поменутог Меморандума који су двојица поглавара потписали 15. новембра
2014. године у Београду?
2. Шта Меморандум повлачи у црквено-правном смислу?
3. На основу чега је Руској цркви поверена мисија надахнура „бригом за јединство Цркве, њену
благодатну мисију и спасење крштених душа у БЈР Македонији―?
4. Који су исходи посете митрополита Илариона у погледу перспективâ регулисања канонског
статуса Цркве на том подручју?
5. Да ли је овим Српска црква признала своју немоћ у решавању „Македонског раскола―?
О залеђини ових питања, која се мора узети у обзир приликом покушаја да се на њих да одговор,
више од свега говори оно што се дало сазнати из средстава јавног информисања. Наиме, у време док
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су, у сарадњи са епископом бачким радили на очувању „јединства― Православља, Руси су, ни мање ни
више, расколницима у Скопљу изградили храм.
Но, на то није било реаговања Синода. Напротив, извесно је како је постојао споразум Илариона и
Иринеја да се храм у Скопљу гради, а да Српска Црква ћути.
Међу спонзорима храма у Скопљу су руски бизнисмен Сергеј Самсоненко и Валаамски манастир
из Русије.
Замислимо само да је нека грчки бизнисмен и неки грчки (или цариградски) манастир
спонзорисао цркву расколницима у Мекедонији!! Зар бачки владика не би на сва уста urbi et orbi
трубио како су прекршене све канонске норме и како је Црква пред амбисом раскола.
Ево вести преузете из македонских медија:
Рускиот православен храм, чии темели беа удрени вчера, се наоѓа спроти салата «Јане Сандански»
во општина Аеродром и ќе го носи името «Св. Тројца». Инвеститорот на храмот, рускиот бизнисмен
Самсоненко, вели дека кога дошол во Македонија не знаел колку, всушност, се блиски рускиот и
македонскиот народ, посочувајќи дека со изградбата на црквата очекува уште повеќе да се зацврсти
духовната врска меѓу народите Стартуваше изградбата на првата руска црква во Македонија. Каментемелникот на црквата, која ќе го носи името «Божјата Троичност Св. Тројца» беше поставен вчера
наспроти спортскиот комплекс «Јане Сандански» во општина Аеродром. Инвеститор на овој храм е
рускиот бизнисмен Сергеј Самсоненко и неговото семејство, со поддршка од Македонската
православна црква. Православниот храм се очекува да биде готов во текот на 2015 година, а како што
посочија свештените лица и инвеститорот, се гради со една и единствена цел - да создава мир и спокој
меѓу верниците. - Градењето храм е меѓу најдобрите и најбогоугодните дела...
Удрени темелите на првиот православен руски храм во Македонија. Спроти спортскиот центар
Јане Сандански во општина Аеродром, денес беше поставен камен темелник на црква, посветена на
Св Троица. Ктитор на новата црква е рускиот бизнисмен и сопственик на спортскиот клуб Вардар,
Сергеј Самсоненко, а осветувањето го изврши архиепископот охридски и македонски Г. Г. Стефан.
Изградбата на првиот руски православен храм во Македонија, според г.г. Стефан, ќе влезе и ќе се
забележи не само во историјата на Македонската православна црква, туку и во историјата на рускомакедонското пријателство. Самсоненко посочи дека изградбата на оваа црква претставува мост
помеѓу рускиот и македонскиот народ, кои како што посочи, имаат голема духовна блискост. Црквата
треба да биде завршена во текот на наредната година.
Емил Десподов
Извор: https://irl.mk/sakate-da-vi-trgne-so-drzhavno-sponzorirani-zdelki-prvo-donirate-vo-mpts/
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Омаловажавање Светог и великог сабора на Криту
За разлику од изјава српског патријарха о Критском сабору, бачки владика је о њему говорио
изразито негативно. Тако је бачки владика у својству уредника спречио да се на званичном сајту СПЦ
објаве документа овог Сабора (осим поруке и енциклике, које су врло брзо потиснуте као небитне
вести), а на грчком језику је објављен његов ауторски негативни текст о овом Сабору (критиковао је
не само један документ него и друге аспекте Сабора). Видети текст: „Одбио да потпише Критски
документ: Владика Иринеј жестоко о Сабору на Криту―! (http://www.pravda.rs/2016/7/10/odbio-dapotpise-kritski-dokument-vladika-irinej-zestoko-o-saboru-na-kritu/)
Међутим интервју који је српски патријарх дао Политици (недеља, јун 26, 2016. године), одмах
после завршетка Сабора на Криту, одише потпуно другачијим духом.
– Његова светост патријарх српски Иринеј изјавио је да одсуство неких важних цркава на
Свеправославном сабору на Криту не представља никакав одраз дубоких подјела о којима су писали
домаћи и страни медији, и истакао да су скоро сви одсутни патријарси послали своја писма Сабору.
„Атмосфера је била нормална, каква обично бива на оваквим заседањима. Одсуство важних
цркава осећа се само утолико што би оне употпуниле Сабор и његов рад, он би био садржајнији. Ту
нема дубоких подела о којима је писала српска и страна штампа,― рекао је патријарх Иринеј за
данашњу Политику.
Патријарх српски је истакао да је више у медијима било приче о поделама, јер оне свакако нису
тако велике да би могло да дође до неког раскола.
„Више је то неслагање у неким не много важним питањима,― истакао је патријарх Иринеј.
На питање да ли ће учешће Српске цркве на засједању на Криту пореметити односе са
Московском патријаршијом, патријарх Иринеј је одговорио да „не верује и да не би требало.―
Патријарх Иринеј је напоменуо и да је делегација СПЦ разматрала да ли да иде на Сабор због тога
што на њему не присуствују све православне помесне цркве, јер, ако је васељенски сабор, то
претпоставља присуство свих.
„Неколико недеља пре почетка заседања на Криту, ми смо сазвали Свети архијерејски сабор СПЦ
у Патријаршији у Београду. Тада смо били јединствени да треба ићи на заседање на Криту, а ако има
неких проблема или нечег што треба да се каже, да се то реши и каже на седницама,― рекао је
патријарх Иринеј.
Такође, на постављено питање да ли је улога васељенског патријарха као председавајућег на било
који начин стављала остале патријархе у подређени положај, српски патријарх је одговорио овако:
„Он је де факто први, али не по власти, већ први по части. То се показало и на заседању. И у
самом распореду седења где је он био у средини са себи равнима. Сваки поглавар иступао је као
представник своје цркве, потпуно раван васељенском патријарху. Ту је владала потпуна једнакост,
али, на крају крајева, мора неко да буде на неки начин први међу себи једнакима. Али, то је далеко од
неке власти васељенског патријарха над осталим црквама. Он председава, али одлучује Сабор, а не
једна личност. То је далеко од онога положаја који има римски епископ, папа, чија је реч прва и
последња.―
Извор:
podijeljeni/

https://www.frontal.rs/irinej-o-kritskom-saboru-to-sto-neki-nisu-dosli-ne-znaci-da-smo-

Још занимљивије од овог је један куриозитет пред само отварање Критског сабора. Наиме, пред
почетак скупа, састали су се предстојатељи свих присутних цркава да би се договорили око неких
детаља. Тада су говорили поглавари изражавајући наду да ће Сабор бити плодоносан и сл. Српски
патријарх је такође, добивши реч, врло позитивно се изразио о целом скупу не износећи никакве
приговоре. Његов говор је преводио епископ бачки Иринеј. Када је српски патријарх завршио говор
добио је аплауз и честитке због афирмативног става. Тада је, међутим, реч затражио бачки владика уз
напомену да жели да „протумачи― шта је српски патријарх мислио да каже. На изненађење свих
присутних, др Буловић је тада рекао све супротно оном што је патријарх Иринеј казао. Чуђењу није
било краја!
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Осим тога, као главни саботер Критског сабора, Владика Иринеј је онемогућио српског
патријарха да прати дискусије на самом Сабору. Наиме, дискусије су могле да се прате на четири
светска језика путем слушалица. Међутим, једини учесник Сабора који није имао обезбеђен превод
био је српски патријарх. Њему је, уместо тога, бачки владика у паузама преносио (?!) садржај
дискусија. Замислимо тај скандал: сви епископи прате дискусије а први човек једне аутокефалне
цркве то није могао!?
Додајмо овоме и текст који је др Буловић написао после Критског сабора у коме се осврнуо на
последњи саборски документ који говори о односу Православне цркве према осталим хришћанским
заједницама у свету. Осим што је чудновато што је тај текст др Буловић доставио порталу Ромфеа, па
су га тако могли прочитати само познаваоци грчког језика, а никако не и (заинтересована) српска
јавност, у тексту постоје неки занимљиви моменти које вреди анализирати. Овде ћемо се осврнути
само на један моменат. Наиме, у тексту епископ Иринеј тврди да је за њега текст неприхватљив због
тога што се у њему црквеност признаје историјским хришћанским заједницама (попут, на пример,
Римокатоличке цркве). Међутим, исти епископ је на свом предавању у Загребу, пре петнаест година,
управо признао римокатоличкој цркви „црквеност―. Делови предавања као и опширни коментари
објављени су у Glas Koncila, бр. 51 (1643), 18. 12. 2005.
У извештају са тог предавања, читамо следећу мисао: „Unatoč pojedinim teološkim razilaţenjima, u
dijalogu nestaju unaprijed osuĎene strane te nema meĎusobnoga osporavanja crkvenosti.―
А ево и у којем контексту је ово речено:
Episkop Bulović se u nastavku predavanja osvrnuo na najvaţnije posljedice ukidanja anatema, koje se
moţe prepoznati u promjeni karaktera odnosa izmeĎu crkvenih velikodostojnika Istoka i Zapada, u sve
češćim kontaktima meĎu biskupima i episkopima lokalnih Crkava, a one se odraţavaju i na opće odnose u
ekumenskim nastojanjima, budući da crkveni velikodostojnici obiju Crkava svojim teološkim razmišljanjima
utječu jedni na druge gradeći meĎusobno razumijevanje. U toj novoj atmosferi dijaloga utemeljenog na
povjerenju dolazi se do spoznaje kako na izazove sekularizacije, bioetike, susreta s drugim religijama,
javnoga morala, socijalne pravde i sl. treba odgovoriti zajedničkim nastojanjima i naporima s obje strane.
MeĎu vaţnim duhovnim posljedicama toga dogaĎaja jest i početak teološkoga dijaloga oko zajedničkih
doktrinarnih pitanja. Unatoč pojedinim teološkim razilaženjima, u dijalogu nestaju unaprijed osuđene
strane te nema međusobnoga osporavanja crkvenosti. Ostavlja se najšira mogućnost da se svestranim
zalaganjem moţe doći do formuliranja jedinstvene vjere u različitosti teoloških izričaja.
Колико је ово принципијелно остављамо читаоцима да закључе.
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Владика сакрио Меморандум СПЦ о Косову
четвртак, април 4, 2013/ 19:08
Владика Иринеј увео потпуну цензуру у СПЦ додворавајући се властима и спремајући се за
мајски сабор на којем уз помоћ контроверзних владика намерава да укине садашњи избор патријарха.
У СПЦ велико незадовољство скривањем Писма о Косову, закључака Одбора за Косово у Призрену,
али и све већој власти коју је у патријаршији преузео владика бачки.
Недељник објављује писмо Српске Цркве Предсједнику Србије Томиславу Николићу
„Епископ Иринеј за писмо председници парламента каже да је фалсификат, митрополит
Амфилохије да стоји иза сваке речи, а владици нишком Иринеју није позната његова садржина.―
Ово је цитат из листа Политика из 2010. године, након што је владика бачки Иринеј назвао
„чистим фалсификатом― писмо с насловом „СПЦ забринута у вези с Предлогом статута АП
Војводина,― који је званично објављен на сајту СПЦ 6. фебруара 2009. у 11.33 часова!
Историја се поновила у још драматичнијем облику с Меморандумом СПЦ о Косову упућеном
председнику Николићу, који је ексклузивно објавио Недељник. Актери су били исти. Владика бачки
Иринеј „у 13 сати рекао да нема писма, у 15 да има писма, а у 19 да има писма, али да то није ово које
су медији објавили,― да би претходно у све увукао чак и патријарха који је рекао да то није писмо које
је упутила СПЦ. У исто време митрополит Амфилохије потврдио је Недељнику да је предато писмо
председнику Николићу, а владика Григорије да зна за садржину писма.
Из непознатих разлога владика бачки наставио је да демантује писмо за које је сам добио задатак
да редигује. У све је укључио немуште црквене спин мајсторе – Мирка Ђорђевића и Живицу Туцића –
који су убеђивали јавност да је писмо СПЦ настало 2003. године (иако се у њему помињу
„ослобађање Готовине и Маркача, интегрисане границе, Јариње и Брњак, Харадинај, Дачић кога
зачикавају у Прешеву, табла Аћиф-ефендији итд.―). Постало је трагикомично кад су једне тиражне
дневне новине у четвртом пасусу објавиле да патријарх „негира аутентичност писма,― да би два
пасуса касније написали да „патријарх није желео да коментарише ауторство.―
Онда су се укључиле и полу-службе и полу-политичари који су у свему видели политичку игру,
неко да су писмо потурили „жути― (којима ваљда одговара да их СПЦ назива еврослинавцима и
издајницима), али и новинарски политички радници који су у Недељнику пронашли сумњиву
власничку структуру (иако је Недељник једaн од три листа у Србији којем се тачно зна власник).
Али, све се то радило како би се сакрила суштина. Зашто се СПЦ уплашила свог документа? Ко је
у СПЦ одлучио да сакрије документ који је усвојио Синод и дао га владици Иринеју да га уобличи?
Зашто је владика демантовао писмо које је сам радио, и у којем је за разлику од Писма усвојеног на
Синоду само реч еврослинаци заменио с европослушници, и још неколико стилских фигура. Ништа
друго и није могао да мења, јер је документ у осам тачака усвојио Синод СПЦ као свој званични став
о Косову.
Онда су у СПЦ наставиле да се дешавају чудне ствари. Владика бачки наредио је истрагу око тога
ко је Меморандум СПЦ о Косову доставио Недељнику. Пошто је био на погрешном трагу, увео је
апсолутну цензуру у Патријаршији. Толику да је владици Атанасију забрањено да у Православљу
објави своје писмо о Косову, које су касније пренели сви националистички сајтови.
То није било све, из Православља су владици Атанасију рекли: „Како му текст нису објавили ни
сада, нити ће више да му објаве било када.―
Затим је проширени Синод заседао у Призрену 7. фебруара заједно с Одбором за Косово и
Метохију на којем је дошло до сукоба владика око Писма које је упућено државном врху. Владика
бачки одбијао је да га достави јавности, па је компромис пронађен у оштром саопштењу које је
требало да напише епископ липљански Јован Ћулибрк. Али, наравно, није се десило ништа…
Осим наставка сукоба самих владика, који, како Недељник сазнаје, ускоро могу да кулминирају,
јер владика бачки „све ово припрема како би на мајском сабору скинуо фамозну тачку о избору
патријарха,― односно правило по којем се од тројице кандидата извлачи један.
Његов план је проста већина због чега у Цркви задржава владике Качавенду, Пахомија и
Филарета, иако наносе огромну штету Цркви. Први је на Синоду чак био суочен са снимцима
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педофилије, након чега је пристао да се повуче, Пахомије годинама урушава Цркву због истих ствари,
као и Филарет, који има навише петиција за смену, а у јавности се највише помињао по градњи хотела
и сличних ствари. Према сазнањима Недељника, на следећем Сабору владика Григорије намерава да
заузме оштар став по питању „педофилске афере― у СПЦ и затражи хитно чишћење СПЦ од таквих
људи.
Највећа претња, ипак, остаје владика бачки Иринеј, који је био близак свим властима – од
Милошевића и Мире Марковић, преко Коштунице, посебно Тадића, до данас Ивице Дачића и
Томислава Николића. Да ли зато по налогу власти владика покушава да сакрије најважнији став који
Српска црква може да има, став о Косову… Процените сами читајући документ на којем се налази
патријархов потпис. А који је усвојио Синод. Па нек поново демантује владика бачки…
Извор:
https://www.frontal.rs/vladika-backi-sakrio-memorandum-spc-o-kosovu/
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За ким звижде еколози?
Звиждуци, вика и узвици „Лопови, лопови,― пре неколико дана у Новом Саду, догодили су се када
се у групи новосадских политичара нашло и свештенство Епархије бачке и лично бачки епископ
Иринеј Буловић.
„Свемоћни― синодалац Иринеј Буловић, који годинама живи у стварности коју је сам обојио, а
коју му нијансирају Радуни, Ињци, Беба и остале бебе, знане и незнане, кажу није био припремљен за
изливе народног незадовољства, које није виђено у новијој историји, бар не када се ради о црквеним
великодостојницима.
За човека, који је сав живот потрошио само у градњи и чувању свог имиџа, чути звиждук и
повику лопове, лопове, говори само једно: џаба је сав живот кречио! Ако су га новосадски еколози
почастили како су га почастили, шта ли би тек о себи чуо бранилац лика и дела свих владара Србије
од деведесетих до данас, покровитељ свих пропалица у СПЦ, прогонитељ свега што вреди у оквиру
Српске цркве, само да једном изађе међу народ.
Узалуд и наручени текстови на порталоиду вучићевдан.орг, који по упутама Иринеја Буловића
води најпознатији ИТ стручњак међу болничарима, Бранко Радун, џаба текстови под лажним
именима Жељка Ињца, узалуд припејд твитераши, сви под окриљем Буловићеве бот службе
(@Pravoslav777, @parazitsrpski, @Mama Mima…). Ништа није довољно да сакрије исказано народно
незадовољство. Ни оркестрирана кампања по осталим таблоидима у Србији, који су у функцији
блаћења свих које Буловић или најбољи ученик му Порфирије означе као мете, не може да заглуши
узвике и звиждуке које је Иринеј Буловић неки дан чуо у граду у ком столује као епископ.
Креирајући атмосферу линча око своје браће епископа, а преко своје бот екипе, Иринеј Буловић
није ни сањао да би он сам, без ичије кампање, могао да се нађе у центру скандала, попут овог у
Новом Саду. Требало би ипак да узме у обзир да су на тргу били окупљени еколози, дакле људи са
високом свешћу о животној средини, и људи са углавном лепим манирима.
Црква би по природи ствари морала да разуме и подржава екологе, јер Црква је једна од
институција која би морала да разуме потребу човека да заштити и себе и околину у којој живи. Но
како очекивати од Иринеја Буловића да разуме екологе ако се зна да он прогања теологе? Нису ли ови
узвици и звиждуци, које је бачки епископ добио у Новом Саду од еколога, врхунац његовог неуспеха
и као теолога и као епископа?!
Из сканадала у којем је извиждан, Иринеј Буловић би за почетак морао да буде свестан да је
опасно клеветати некога да је нпр. НАТО плаћеник, јер се на својој кожи уверио како реагују еколози
без претходне кампање. Како могу реаговати нпр. навијачи, након кампање против неке од његове
браће, а коју воде његови ботови, о томе би морао да размишља већ сада. Не би сигурно волео да га
сутра било ко оптужи за не дај Боже саучесника у било каквом инциденту?!
Или још наивно верује да прљав траг не би одвео до њега?!
Извор: https://politikon.rs/2019/11/19/za-kim-zvizde-ekolozi/
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Еколошка криза у новосадском епископском Двору
Или: како су еколози веће аскете од др Буловића
Пре извесног времена у Новом Саду је одржан протесни скуп еколошких активиста.
http://rs.n1info.com/Vesti/a544363/Protest-ekoloskih-aktivista-u-Novom-Sadu-Zastita-prirode-a-neprofit.html. Они су испред Градске куће истакли да се „све учесталије уништавање дрвећа и зелених
површина у урбаним срединама спроводи упркос противљењу грађана―. Главна порука Еколошког
фронта гласи да је крајње је време да станемо на пут уништавања природе.
И док су трајали говори, Тргом слободе (испред Градске куће) прошао је градоначелник Новог
Сада Милош Вучевић у пратњи епископа бачког Иринеја Буловића и других представника Српске
православне цркве.
Видевши ту поворку, демонстранти су их испратили повицима „Лопови, лопови.―
Да ли су еколози били неправедни или сувише строги?
Неко би помислио да су њихови говори били политички мотивисани. Јер, Милош Вучевић је
protégé Вучићевог тоталитарног режима у Војводини док је Буловић миљеник СНС-а од првих дана.
Обе ове личности су показале да им је оданост власти увек била интерес број један. Стога би
звиждање било природна реакција.
Ипак, зашто би њима звиждали баш еколози?
Одговор, који је еколошке природе, лежи у новосадском Епископском двору. Наиме, свемоћни
синодалац Иринеј Буловић већ деценијама живи у стварности коју сам боји, али нијансе на ту слику
наносе разноразни секретари, форумаши и ботови који се труде да га разним текстовима обрадују,
бранећи га од умишљених непријатеља. Тих текстова има напретек и лако су доступни у ери
компјутера и интернета. Међутим, гле јада, бачки владика не чита са екрана. Он то мора да ради на
старомодан и достојанствен начин – са папира.
Стога смо питали ђаконе бачког владике како изгледа то „читање―? Од њих смо сазнали да се за
владику др Иринеја сваки дан штампају стотине страница са разних домаћих и страних интернет
извора како би овај episcopos (надзиратељ) био у току свега. Ту су текстови из домаћих дневних
новина, потом из таблоида и остале жуте штампе, да би се онда прешло на разне форуме (владика не
жели да му промакну детаљи, а ту их има највише). Но, ту није крај. Треба одштампати и текстове са
грчког јер и тамо има много трач рубрика (на romfea.net и сл.), као и са руског, украјинског и других
језика. Дакле, да бисте угодили куриозитету вашег бачког послодавца, те да бисте му предочили сву
лепезу вести, информација, трачева… тада морате да штампате силни материјал.
Ако се узме у обзир да владика бачки има проблема са видом (ни са наочарима не види ситна
слова), те да као решење проблема ђакон или секретар мора да увећа слова и све то донесе на папиру,
онда можете замислити колико листова хартије (читај: квадрата шуме) је потребно да се потроши
годишње ради утољавања нечије жеђи за сазнањем о дневнополитичкој стварности Србије и света.
Сви ми знамо да су огромне последице по животну околину од штампања папира (гуглујте:
environmental impact of paper production). И сви смо мање-више виновници у тој несрећи. И жалимо
због тога, трудећи се да се поправимо. Међутим, аскетски живот је ту јер он служи томе да човек
обузда своје потрошачке и страсне нагоне и да помогне очишћењу како свога бића тако и своје
средине. Зар нас томе не уче Старечник и друге књиге, међу које спада и Добротољубље (чије
превођење је др Буловић својевремено најавио па превео само десетак страница, јер, погађате, у том
послу су га спречиле многобројне обавезе „ради користи Цркве―).
Наравно, Црква је по природи ствари заинтересована за екологију јер јој је стало до очувања
Божије творевине. О томе се могло читати у часописима и књигама које је својевремено објављивала
и бачка епархија.
Ипак, не можемо да оптужујемо само оне који ратом уништавају природу. „Еколошке грехе―
може и треба да исповеда свако, и монах који у шуму баци дотрајалу батерију из радио апарата, или
неки владика који „конзумира― стотине хиљада листова папира годишње. Нико од нас, без изузетака,
није аболиран од те врсте сагрешења. И, потребно је и да се исправљамо.
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Да се вратимо еколозима са Трга слободе у Новом Саду са почетка наше приче. Биће да су ови
еколози макар и несвесно били у праву. Ове „нецрквене― и „непослушне― индивидуе су и не знајући
антиципирале размере еколошке катастрофе услед уништавања шума ради потреба једног преученог
и прецрквеног владике који се гнуша читања са екрана компјутера и таблета. А можда су некако
наслутили да свакодневно возакање од Новог Сада до Патријаршије у Београду „ради важних
црквених послова― (иако управо у тој Патријаршији влада највећа инерција од њеног оснивања),
изискује тоне и тоне горива. Да је бачки владика барем мало заинтересован за заштиту животне
средине, можда би набавио возило на електрични погон – чисто да буде доследан свом монашком,
подвижничком „етосу.―
О димензијама ширег загађења које је последњих деценија у простор Српске цркве унео Иринеј
Буловић пише се и писаће се. А можда све то допре и до неких ушију које су кадре да чују и реагују.
А можда ће се звиждуци којима је бачки епископ почаствован у Новом Саду од часних еколога, као
ехо пренети и на друге градове у виду народног незадовољства неосетљивом вишом јерархијом
Цркве.
Извор: https://politikon.rs/2020/01/01/ekoloska-kriza-u-novosadskom-episkopskom-dvoru-ili-kako-suekolozi-vece-askete-od-dr-bulovica/
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Писмо Епископу Иринеју Бачком о Косову и Метохији
Епископ Атанасије Херцеговачки
Драги у Христу Брате Иринеје,
свако Ти добро од Господа сваког Добра.
Нисам Ти одавно писао, а и кад јесам, било је то о распетом Косову и Метохији, али је све било
узалуд. (Као да си постао свезамењујући и свеистискујући собом, а Косово није само ствар служби
које обављаш, или себи присвајаш…).
Недавно смо Ти послали новоиздану књигу Косовске беседе и речи — надам се да си је добио; у
прилогу су и два текста (додатак 4 и 5) о страдалном Косову, ради обавештења, јер ми се чини, да и
поред тога што си портпарол и шеф Информативне службе СПЦркве, ипак ниси обавештен о правом
стању, ни на Косову ни око Косова (и о нама који смо ван Твога видика).
Данас (2. јула) видех и Твој интервју „Вечерњим Новостима― (и то стране 1-2), а онда и исправкудопуну на сајту СПЦркве (због цензуре скоро приватизованом!).
Драги Владико, не могу да схватим да Ти, и они које представљаш, у име којих говориш —
наводно у име наше Цркве (као да сте је монополисали Вас неколицина, па макар то био и Патријарх
и Синод, док смо ми остали немушти илоти, што би рекао Хомјаков) — не видите на делу
добровољну издају Српског Косова и Метохије од званичне тројке на власти (а оваква каква је,
Скупштина је само њихова партијска „гласачка машина―), тј. предају Косова и Метохије у целини
окупаторима, и посебно слободнијег српског дела „Севера Косова,― са 4 општине и 70.000 Срба,
одувек ту насељених на 65 километара „северно од Ибра― — од Митровице до 30 метара испод самог
врха Копаоника (који тако није „последња стратешка одбрана― Србије! — зато су се властодршци
повукли у Крушевац да обележе Видовдан!). Писао сам, и опет наглашавам: тај део никада није био
Косово, нити део „АП Косова,― или како се називала и назива та комунистичка безакона творевина
(створена само да угоде Шиптарима балистима 1945, и још ван тзв. Авној-а). То је Шиптарима дао на
поклон несрећни Петар Стамболић, тек 1959. године, и то без икаквог правног или државног акта, и
без икакве потврде Скупштине Србије, раније или касније. (О томе сам писао и председнику
Николићу још о Крстовдану 2012, али, народ каже: „У врата глувога колико хоћеш лупај― — не
помаже!).
Ви све време изјављујете: да сте „уз државу,― да „Црква подржава власт — у бризи за Србе на
Косову,― итд, итсл. — а све ради „неопходног јединства и сагласности … за бољу будућност и
бољитак српског народа на КиМ.― А забринути људи Цркве, и народа Православног, питају се: Може
ли се будућност народа као живе Цркве градити на сервилним лажима и пропагандним обманама ове
и овакве врхушке власти, у вишеструко, под њима и њиховим претходницима, унесрећеној Србији?
Зар не видите да су њихове изјаве саморекламерство, огавно, надмено, партијско, нарочито сада после
тзв. „добијања датума― — који нити су добили нити ће га добити, док не обаве „нормализацију
издаје,― или „имплементацију издаје―! Зар не видите, или то нећете, да у народу, у нашој Цркви,
широм Србије и до краја југа Косова и Метохије, међу мудрим и одговорним патриотама, не само у
опозицији, него далеко више међу словесним и умним главама које овај народ, хвала Богу, још увек
има, сви одреда виде у фамозном „бриселском споразуму― изручење Космета Тачијевој окупационој
власти, а у то окупаторско насиље устоличио га је NATO и Европска заједница, они исти који су нас
здушно бомбардовали. А сада ти исти долазе да нам тај фамозни „улазак у Европу― и даље
условљавају, до ужасно понижавајућих својих папски „непогрешивих― захтева и наметаних норми, са
коначним, мада прикривено, признавањем од њих силом наметнуте и признате државе Косова! (што
лицемерно зову „нормализацијом односа― Београда и Приштине, и припремају и за такво Косово
истовремено са Србијом „процес приступања Европи―! Ту је сасвим јасан став Немачке, која
господари Европом као нови, четврти Рајх). У какво безумље и издају води Бриселски споразум и на
каквом апсурду се темељи јасно потврђује чињеница да се све то ради у име Србије која је постала
чланица Уједињених нација са Косовом и Метохијом, при чему и сâм њен Устав гарантује њену
целовитост са Косовом и Метохијом!
Ако наши, до слепила кратковиди, површни безкорењаковићи, до јуче комунистички, а данас
пресвучени у „еуродемократе― политичари лакејских карактера, бедни страначки апарaтчики, то не
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виде, или забијају главе у песак, не схватам како водећи људи наше Цркве, тј. вас неколицина
најодговорнијих (који су притом, својим саопштењима, укључујући и овогодишње „Саборско
саопштење,― монополисали глас све Сабраће и све Саборне Пуноће Цркве) то не виде? Или се
задовољавају само лицемерним речима оног несрећног првосвештеника Илија, из времена Самуила
Пророка: „Немојте, дечице―! — док безбожне и богохулне синове не убије гром Божји у самом
Храму.
Владико, отиђите на Косово и Метохију, и посетите народ, свештенике, манастире, парохије, а не
само на показ — као г. Вучић (с хеликоптером у Дечане), или, још горе, г. Дачић. Ослушните, мимо
Београдског пашалука, и осетите апатију која је захватила народ: Зар ће нас и наша Мајка Црква
издати, стојећи уз ове и овакве неспособне полтроне Западне демоније, и подржавајући њихове
сумануте а стварно кукавичке изјаве: „Добили смо највише што смо могли,― „испунили смо све што је
од нас тражено―! Тј. признали су окупацију, и санкционисали је Бриселским споразумом, потписаним
са „председником владе Републике Косова― (а још се и не знају сви детаљи; поготову не за Цркву и
црквенонародне Светиње).
Тебе, разумљиво, боли Твоја Бачка.
А Косово је срце и темељ — и Бачке и Херцеговине и све Србије.
Манастир Тврдош, +Епископ Атанасије,
Почетак Апостолског поста 2013.
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Srpska crkva da izabere između Carigrada i Moskve
Na sajtu ruske drţavne agencije „Regnum― objavljen je novi tekst o aktuelnom stanju u Srpskoj
pravoslavnoj crkvi. Ovo je drugi tekst na ovu temu u poslednjih nekoliko dana, što govori o paţnji koja joj se
u ruskoj javnosti posvećuje.
Tekst prenosimo u celosti: Protivrečne informacije pristiţu sa Balkana u vezi sa stanjem u Srpskoj
pravoslavnoj crkvi. Srpski mediji izveštavaju o „obnovljenoj ljubavi izmeĎu Carigrada i SPC,― kako je vest o
susretu visokih delegacija Vaseljenske Patrijaršije i Sinoda SPC preneo provladin dnevni list „Kurir.―
U izveštaju se navodi da se delegacija Vaseljenske patrijaršije tokom četvrtka i petka prošle nedelje prvi
put posle pet godina, sastala sa patrijarhom Irinejem i Sinodom Srpske pravoslavne crkve. Ovakav naprasni
susret dveju visokih delegacija čudi budući da se sam patrijarh zajedno sa članovima Sinoda SPC neretko
negativno odnosi prema postupcima Vaseljenske patrijaršije, ističući bliske i bratske odnose sa Ruskom
crkvom, u čemu prednjači episkop bački Irinej koji je takoĎe kao član Sinoda prisustvovao susretima dveju
delegacija.
Sve do prošle nedelje, episkop bački, koji slovi za „sivu eminenciju Srpske crkve― i čoveka najbliţeg
Ruskoj pravoslavnoj crkvi, veoma često se u javnim nastupima zgraţavao crkvenom politikom Fanara prema
crkvenom pitanju u Ukrajini. Vladika Irinej je u svojstvu portparola SPC izdao više saopštenja u kojima se
carigradski patrijarh, izmeĎu ostalog, označava kao generator „haosa u vaseljenskom pravoslavlju.―
Ovakva saopštenja i stav episkopa bačkog, inače donedavno najlojalnijeg čoveka Carigrada, očigledno je
imao toliko uticaja u pravoslavnom svetu da je Beograd posetila delegacija Vaseljenske patrijaršije na čelu
sa, jednim od vodećih pravoslavnih teologa, mitropolitom Jovanom Zizijulasom, koja se sastala sa članovima
srpskog Sinoda. Saopštenje koje je posle toga izdato na zvaničnom sajtu SPC vrlo je šturo, ali su zato mediji
bliski vlasti u Srbiji, sa kojom članovi Sinoda SPC imaju veoma blisku saradnju, preneli čak i detalje o
susretu delegacija dveju crkava.
– Srpska pravoslavna crkva je oduvek poštovala Carigrad i danas voli Vaseljensku patrijaršiju kao svoju
majku crkvu – poručio je patrijarh Irinej tokom susreta koji je, kako se navodi, „otvorio novu stranicu u
odnosima Carigrada i SPC obnovivši spone jedinstva i ljubavi – prenose srpski mediji.
Drugim rečima: Srpska crkva neće priznati ukrajinske raskolnike, ali neće ni prekinuti crkveno opštenje
sa Carigradom koji i dalje smatraju svojom „majkom crkvom.― Stoga se stiče utisak da portparol SPC
episkop bački Irinej pravi mnogo buke ni oko čega.
Iz izvora u vrhu Ruske pravoslavne crkve saznajemo da takvo ponašanje vladike Irineja ne čudi, jer iako
on trenutno slovi za „ruskog čoveka― u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, episkop bački nikada nije prestao biti
najlojalniji čovek Carigrada u SPC. To moţe da znači da je „sukob― SPC sa Carigradom namerno isforsiran
od strane episkopa Irineja koji je samo napravio predstavu za javnost, a sve sa ciljem da sebe predstavi
čovekom koji zastupa interese Ruske pravoslavne crkve. Ipak, da episkop bački Irinej već decenijama radi
protiv interesa Ruske crkve u Srbiji, potvrĎuje i status koji u Srbiji ima podvorje Ruske crkve.
Za vreme dok je na čelu Vlade Srbije bio Vojislav Koštunica, zalaganjem mitropolita crnogorskoprimorskog Amfilohija, podvorje Ruske crkve u Beogradu upisano je u Registar crkava i verskih zajednica u
Srbiji. Par godina kasnije, tadašnje Ministarstvo vera je pod velikim pritiskom episkopa bačkog Irineja,
podvorju Ruske crkve u Beogradu ukinulo taj status i ispisalo ga iz Registra crkava i verskih zajednica, tako
da od tada Podvorje Ruske crkve u Beogradu svoj pravni status ostvaruje u okviru Arhiepiskopije
beogradsko-karlovačke SPC.
Izvori u Moskovskoj patrijaršiji sećaju se i izjave episkopa bačkog Irineja iz vremena kada nije krio
bliske odnose sa Carigradom i prijateljske odnose sa patrijarhom Vartolomejem „da se rodio kao Srbin, ali da
će umreti kao Jelin.― Vaseljenska patrijaršija se, u jeku ukrajinske krize, izjasnila da je crkvena situacija u
srpskim zemljama za nju jasna. U Crnoj Gori u kojoj postoji samozvana Crnogorska pravoslavna crkva koju
su priznavali ukrajinski raskolnici pre nego što im je Carigrad dodelio Tomos o autokefalnosti, kao i u
Makedoniji čija je crkva u raskolu sa Beogradom još iz vremena komunizma, za Vaseljensku patrijaršiju je
kanonska jedino jerarhija Srpske crkve.
U tom smislu se Srpskoj pravoslavnoj crkvi ni na koji način ne bi isplatilo zaoštravati odnose sa
Carigradom, pogotovo u kontekstu političke situacije na Balkanu koja nikako ne ide na ruku ni zvaničnoj
Srbiji, ni Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Prema tome, kako kaţu naši izvori sa terena, ono što je stvarna namera
episkopa bačkog Irineja jeste da, u korist Vaseljenske patrijaršije još više intenzivira sukob na liniji Beograd–
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Fanar, što će patrijarhu Vartolomeju posluţiti kao izgovor da crkvenu situaciju u Makedoniji reši na sličan
način kao i u Ukrajini, izgovarajući se nemogućnošću da se sa Srpskom crkvom postigne bilo kakav dogovor.
Naravno da episkop bački neće ići tako daleko i zagovarati prekid opštenja sa Carigradom, ali će, pored
toga, činiti sve da se reţiranim sukobom situaciju preokrene protiv interesa Srpske, ali i Ruske pravoslavne
crkve i ruske politike na Balkanu u celini.
Извор: https://direktno.rs/vesti/drustvo-i-ekonomija/235248/regnum-srpska-crkva-da-izabere-izmedjucarigrada-i-moskve.html
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Vladika Atanasije: U crkvi nema vlasti, nego Sabora
Episkop bački se vidno lakta da bude patrijarh, vladika Maksim je pohvala pravoslavlja, a napad na
medije nije stav SPC. Srbi na Kosovu su zastupnici kosovskog zaveta, moraju da ostanu i opstanu, smatra
episkop Atanasije Jevtić.
Komentarišući proslavu 800 godina autokefalnosti SPC episkop Atanasije, u intervjuu za RTV KiM je
izjavio:
- Moglo je biti i bolje, ali to je organizovao Sinod. Ovaj Sinod, sa ovim patrijarhom nije, da kaţem
iskreno, nije pravi odraz i izraz naše jerarhije - dodajući da je još od ranije episkop bački (Irinej) nametnuo
svoj način rada i da je proslava u Ţiči bila saborna. Proslava je nastavljena u Peći, ali na nju nije došla
polovna vladika SPC. Episkop Atanasije smatra „da je bolje bilo da je to pretvoreno u jedan Sabor, da se
nastavi Saborom iz Ţiče i da se napravi Arhijerejski sabor.
– Posle su u Ţiči arhijereji pokrenuli inicijativu da se odrţi Sabor sada, jer po kanonima imaju dva
Sabora, jedan prolećni, a jedan jesenji. Kod blaţenopočivšeg patrijarha Pavla se to poštovalo. Ovo sada, ja ne
mogu da shvatim. Mogu da kaţem gospodin episkop bački (Irinej) je taj koji ne dozvoljava da ja budem na
Saboru, iako je bila odluka iz vremena patrijarha Pavla da me pozivaju, ali ja se ne osećam zapostavljeno –
rekao je episkop.
Sem mitropolita Hrizostoma, niko od članova Sinoda SPC nije prisustvovao proslavi u Peći, a episkop
Atanasije tvri da je episkop bački Irinej preuzeo Patrijaršiju u Beogradu.
– Ja sam to rekao patrijarhu (Irineju) i pisao mu, skoro da mu je preuzeo Patrijaršiju – dodavši da se
episkop bački „vidno lakta da bude patrijarh.―
On je u osudio nezakonito uklanjanje episkopa zapadno-američkog Maksima i profesora Marka Vilotića
sa Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, „privatizovanje― zvaničnog sajta SPC i činjenicu da mu se ne
dozvoljava objavljivanje tekstova u „Pravoslavlju,― glasilu SPC.
– Vladika Maksim je pismen, učen i čestit čovek, ali po svaku cenu hoće da ga proteraju. Toboţ, nije u
nekim istupima pravoslavan, ali Amfilohije i ja napravili smo jedan referat, da je čovek potpuno pravoslavan.
To što je on pomenuo indijsku filozofiju, to je i Nikolaj (Velimirović) pominjao – navodi episkop Atanasije.
Komentarišući zvanično saopštenje na sajtu SPC u kom se, povodom pisanja o neregularnostima oko
smene profesora na Bogoslovskom fakultetu, napadaju dva dnevna lista „Blic― i „Danas― za anticrkvenu
harangu, on smatra da to nije zvanična osuda Srpske pravoslavne crkve.
- To nije stav SPC, to je stav dotičnog gospodina (episkopa Irineja), pa neka se on s njima raspravlja, s
time nema veze Sabor arhijereja. Uglavnom, neće to proći i ne moţe proći takva bruka da smeni vladiku
Maksima koji je pohvala pravoslavlja celoga.
Vladika Atanasije podseća da u crkvi nema vlasti, nego ima sabora, sabornosti i dogovora, kao i „da Duh
sveti deluje u crkvi. Hristos Duhom svetim rukovodi u crkvi, mi Duhom svetim dišemo. Otkud bi svetitelji
mogli da čuju naše molitve, da nije Duha svetoga.―
Govoreći o stanju na Kosovu i Metohiji on smatra da „Srbi treba da opstanu i ostanu. Mi imamo,
poslovicu kadar biti stići i uteći i na strašnom mestu postojati. Stići kad treba, mi smo sutra svi spremni da
idemo na Kosovo.―
– Srbi su svedoci toga strašnoga mesta. Naslednici, nosioci i branitelji i zastupnici takve vekovne
tradicije ţivog predanja kosovskog i kosovskog zaveta – kaţe episkop Atanasije i dodaje da su Srbi na
Kosovu i Metohiji seme izmeĎu 1500 crkva i manastira.
– Treba da ih posećujemo jer im tako veliku hrabrost donosimo – zaključio je umirovljeni episkop
zahumsko-hercegovački Atanasije Jevtić.
Извор:
sabora.html

https://www.radiokim.net/vesti/religija/vladika-atanasije-jevtic-u-crkvi-nema-vlasti-nego-
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Неиспуњена предвиђања злослутног портпарола
Маниром застрашивача народа, бачки владика је у својим интервјуима (који су, поред саопштења,
његово најјаче оружје), често најављивао тешко замисливе сценарије. Тако је 2011. године тврдио да
ће у блиској будућности бити навала у богословије те да ће због огромног интересовања Црква
основати још неколико факултета. Осим тога, прогнозирао је да ће Цариград, после признања
Украјинске аутокефалне Цркве (2019), кренути да даје аутокефалије у Македонији, Црној Гори,
Абхазији, а можда и Грчкој. Наравно, данас је јасно да се то није десило, али се вреди подсетити тих
„злослутних― најава др Буловића.
На питање да ли постоји могућност да се, ако неканонске црквене структуре у Украјини на овај
начин добију аутокефалност, слично догоди и у Македонији, где, такође, постоје и канонска Црква и
непризнате структуре, владика бачки упозорава да ако нешто прође у Украјини, проћи ће не само и у
Македонији, него и у Црној Гори, Абхазији „и где год наручиоци и извршиоци замисле, чак, можда и
у Грчкој― (https://www.frontal.rs/irinej-backi-pravoslavlju-prijeti-sizma-gora-od-one-iz-1054-godine/).
Да су овакве методе у ствари бацање прашине у очи јасно је искуснима, али за просечног
познаваоца црквених прилика, то су речи са ауторитетом и зато се многи поводе за њима. То је
опробани метод креирања јавног мњења.
Бачког владику је демантовао нико други до васељенски патријарх Вартоломеј, и то у свом
интервјуу Политици под насловом За Украјину је дошао Божији час, када је отклонио све трикове
бачког владике, рекавши да Цариград нити може нити хоће да интервенише у Црној Гори и
Македонији:
„Око овог питања, нажалост, постоје огромне дезинформације. Неки [читај: бачки владика прим.ур.] поистовећују случај Украјине са Скопљем и Црном Гором, и то врло вешто, јер желе да
СПЦ окрену против Васељенске патријаршије. Свакако, колико нам је познато, многе владике СПЦ
су суздржане у погледу Украјине из страха да ће оно што се тамо десило бити поновљено у Црној
Гори и Охриду. Али, уверавам Вас, да ствари не стоје тако. СПЦ има конкретне географске границе.
Када се државна територија Србије проширила, наша браћа Срби обратили су се Васељенској
патријаршији и затражили да се ове нове области црквено подведу под њихову јурисдикцију.
Васељенска патријаршија је позитивно одговорила, и ове области уступила посебним Томосом, што
се није догодило у случају Руске цркве, која је ступила на тло Васељенске патријаршије, не добивши
за то неки канонски уступак. Према томе, разлика у погледу Украјине, канонски и еклисиолошки
(црквено), јесте у томе што је Русија упала и окупирала Митрополију Кијева, а да јој то никада није
уступљено, док Србија све што има то јој припада и канонски и еклисиолошки. То значи да
Васељенска патријаршија не намерава да измени Устав СПЦ, нити њене границе, уколико то не прати
споразум и сарадња. Никада Васељенска патријаршија није прекорачила границе других цркава, сем
једино уколико постоји односни захтев и већа црквена потреба.―
Други пример је из не тако далеке 2011. године, када је овај владика тријумфално обећао навалу
нових ђака у богословије и отварање нових теолошких факултета. На приговор да „у попове нико
неће,― владика саопштава „да је навала ‗у попове‘ толика да ће бар једна од постојећих богословија
Српске православне Цркве морати, привремено или трајно, да буде затворена, због превеликог броја
кандидатâ за свештеничку службу, а да ће се у догледној будућности вероватно основати нови
теолошки факултети, због заинтересованих за теолошку културу и због потребе да вера и култура
више не буду пасторчад у нашем друштву... И видећемо, Боже здравља.―
Колико је прозорљив био бачки владика види се по следећим жалосним статистикама: године
2019. у шест српских богословија примљен је рекордно мали број уписаних ученика у први разред, а
на Православном богословском факултету једва је попуњен предвиђени број буџетских места. Судећи
по социометријским подацима, будућност по овом питању није нимало ружичаста.
Наравно, илузорно би било очекивати од др Буловића да се извини свима онима које је
својевремено убедљивошћу пророка (у ствари, бацањем прашине у очи) засењивао својим прогнозама
које су се касније показале као чисте флоскуле за дневнополитичку употребу.
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Партнерство са социјалистом Перчевићем
Књига „Патријарх Кирил: Живот и гледишта,― митрополита Илариона Алфејева, на српском
језику се појавила 2012. године. Између корица овог дела је прича о животу и раду поглавара Руске
православне цркве. А корице ове књиге су важан део биографије контроверзног бачког епископа
Иринеја Буловића. Оне коју би Буловић најрадије заборавио, или бар учинио да је други забораве.
Саиздавач поменуте књиге је компанија Интеркомерц из Београда, и то је први и посљедњи пут
да се та компанија јавља као саиздавач у оваквим и сличним подухватима. Власник компаније је
Горан Перчевић, нада Социјалистичке партије Србије из деведесетих година прошлог века и интимус
Иринеја Буловића, који се појављује као уредник књиге.
Горана Перчевића су, пре хапшења због малверзација око кредита, памтили по изјави да не
разуме како неко може бити опозиција Мири Марковић. Пре хапшења, а након демократских
промена у Србији, Перчевић се окренуо бизнису, поставши власник некада успешне државне
компаније Интеркомерц. Пошто социјалсти никада нису далеко од власти, ни Перчевићу послови
нису ишли лоше. У међувремену, 2013. године именован је за председника управног одбора Завода за
заштиту споменика, а неколико месеци касније и за члана савета Правног факултета Универзитета у
Београду. Горан Перчевић је у новембру 2014. године ухапшен у Београду под сумњом да је од више
банака разним малверзацијама узимао ненаплативе кредите. Терети се да је узео 34 зајма без покрића
у вредности већој од 1, 4 милијарде динара. Фирма Интеркомерц дугује више од 300 милиона евра и у
предстечајном је поступку.
Управо у време својих „пословних егзибиција― које су завршиле хапшењем, Перчевић је
званично сарадник и донатор Иринија Буловића, бачког епископа. Незванично, то партнерство је и
дуже и садржајније. Извори из Бачке епархије говоре да Перчевића и Буловића повезује много ствари,
и да то није само књига с почетка ове приче и дивљење према Мири Марковић. Исти извори говоре да
је финасирањем поменуте књиге Перчевић враћао „дугове― Буловићу, и да није у питању тек пуки
акт пријатељства. Колико год било изненађење да је Перчевић донатор књиге, јер се тиме није бавио
никада, толико је било изненађење да је најпознатији „Јелин― у СПЦ учинио све да се објави књига о
руском патријарху. У СПЦ кажу да је Перчевић „помогао― Буловићу да се преуми, и да од
најстраственијег фанариоте напрасно постане русофил.
Књигу о руском патријарху превела је др Ксенија Кончаревић, дугогодишња професорка руског
језика на Богословском факултету и Буловићева особа од поверења. Ово друго је сасвим сигурно
делегирало за преводиоца ове књиге, јер Кончаревићева је годинама уназад била извршилац бројних
„операција― бачког епископа на Богословском факултету. У време док је био декан факултета, на који
је долазио једанпут месечно, Ксенија Кончаревић је, према сведочењу многих, мимо овлаштења
обављала послове које јој је додељивао Буловић. Сумњу да Ксенија Кончаревић није излазила само
из оквира својих овлаштења , већ можда и из оквира закона, подгрејао је текст који је недавно
објављен на порталу stanjestvari.com, којим се доводи у питање легалност поступка којим је Иринеј
Буловић себе задржао на факултету 2014. године. У тексту, илустрованом фотографијама које
поткрепљују наводе, доказује се да је Иринеј Буловић на факултету остао зато што је неко
фаслификовао потпис др Иване Кнежевић, управнице групе за Филологију на Богословском
факултету. Упућени тврде да је лажни потпис изненађујуће сличан потпису професорке Кончаревић,
и да никога не би требало да чуди да је управо она фалсификовала потпис, а све по налогу Иринеја
Буловића.
Објављивање књиге о патријарху Кирилу на српском језику је важан каменчић у биографији
најамбициознијег претендента на трон српских патријараха, посебно по начину како је дошла до
читалаца у Србији. Она је и потврда да је Иринеј Буловић у трци за патријаршијски престо већ пуних
седам година и да у тој трци, на сканадалозан начин, опонаша српске политичаре који пред сваке
изборе трче у Кремљ по фотографију са Путином. Пошто је на Андрићевом венцу фотографисање
завршено, и на слици нема бачког али има загребачког, Иринеј Буловић се окренуо другом центру
моћи. Скандалозно је што је бачки епископ и на тренутак помислио да ће о судбини наследника
његовог имењака Гавриловића одлучивати ико други до сам Дух Свети.
Или је Иринеј Буловић помислио да треба и Светом Духу мало да припомогне?!
Извор: http://politikon.rs/2019/12/02/knjiga-o-knjizi-irinej-bulovic-i-korice-koje-bi-najradije-zaboravio/
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Владика Иринеј: Зорани Михајловић треба помоћ духовника
и Иринеј (Фото Танјуг)
Поводом изјаве министарке Зоране Михајловић да „жене треба пустити да рађају када оне то
желе,― што је била реакција на речи патријарха Иринеја да су „жене дужне да рађају,― огласио се и
епископ бачки Иринеј, наводећи да је председница Координационог тела за родну равноправност
тиме „потпуно свесно подржала немачку књижевницу Херту Милер.―
„Сваком иоле добронамерном човеку, упознатом са чињеницом да сваке године у Србији умре
30.000 људи више него што се роди, апсолутно је неспоран апел патријарха српског г. Иринеја,
изречен 24. октобра на Сајму књига у Београду, на промоцији филма и књиге Затирање Срба у Босни
и Херцеговини у 20. веку, да‚ препоручимо нашим матерама да су дужне да рађају децу, по Божјем
благослову и дару датом мајкама, да на тај начин останемо у историјиʻ,― навео је епископ бачки
Иринеј.
Епископ бачки сматра да је Михајловић те речи „које су израз његовог деценијама стицаног
духовног искуства које дубоко сагледава нашу националну трагедију, постепено нестајање са лица
земље,― ставила у контекст ратова и страдања.
„Тиме је госпођа Михајловић потпуно свесно подржала немачку књижевницу Херту Милер,
која је само дан раније за ратове у бившој Југославији оптужила српски народ и СПЦ,― каже епископ
бачки Иринеј.
Према његовим речима, мотивација Милер, заснована на историјским комплексима и
породичном васпитању, „јасна је и неупитна,― а да мотивација Зоране Михајловић да „изврће речи о
деци и благослову и радости рађања― није политичка, већ личне природе и да јој „треба помоћ
духовника.―
Епископ бачки Иринеј истиче да то значи да она „не очекује да ће тако себи и политичкој
странци којој припада донети гласове на изборима.―
Он наводи да се њена критика поглавара Српске Православне Цркве „може тумачити и као
њена отуђеност од Цркве, Цркве њених предака.―
Констатујући да то јесте људско и грађанско право Зоране Михајловић, епископ бачки Иринеј
оцењује да у том случају она „не располаже никаквим критеријумима на основу којих би мериторно
могла да процењује садржај и вредност патријархових порука.―
Епископ бачки наводи да Михајловић, иако је поштовалац људских и женских права,
„вероватно не зна да је тим правима извор у хришћанској етици, односно у хришћанском учењу о
неприкосновеној вредности и достојанству сваке људске личности.―
Истичући да је основно људско право право на живот, епископ бачки је поставио министарки
питање да ли ембрион има право на живот и да ли било ко, а посебно родитељ, има право да одузме
било чији живот.
„Питање брака и породице, па и питање рађања или абортуса као алтернативе рађању, није
превасходно правно, политичко, демографско и социолошко питање него егзистенцијално, етичко и
аксиолошко питање. Sapienti sat! (Паметноме доста),― закључио је епископ бачки Иринеј. (Танјуг)
Извор:
http://www.politika.rs/scc/clanak/391497/Drustvo/Vladika-Irinej-Zorani-Mihajlovic-trebapomoc-duhovnika
А шта је тачно и тако страшно рекла Зорана Михајловић?
Potpredsednica vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović je
poručila danas da treba pustiti ţene da raĎaju onda kada one to hoće.
Na pitanje novinara uoči Samita ţenskog liderstva kako komentariše izjave crkvenih velikodostojnika da
ţene moraju da raĎaju da bi obnovile naciju, Mihajlović je rekla da ne veruje da danas ţenama treba reći tako
nešto.
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„Ne moţe više da me iznenadi pošto svaki dan me iznenadi ono što mogu da pročitam, a to kaţu crkveni
velikodostojnici. Jedni kaţu da su ţene ubile više dece od Hitlera, sa druge strane patrijarh kaţe da treba da
raĎamo decu da bismo očuvali srpstvo,― kaţe Mihajlović.
Ona je naglasila da je njeno mišljenje da ţene treba pustiti da same odlučuju kada će raĎati.
„Mislim da danas nema ţene na svetu koja ne ţeli da ima dete, da ga neguje, gleda i brine o njemu i da se
brine o njegovom napretku. Svakako, ne treba da zaboravimo da ţene nisu ranije mogle da kaţu svoje
mišljenje kada smo imali mnoge ratove i da budu na mestima gde se donose odluke. Da budu tu kada su
njihova deca, muţevi i braća odlazili odakle se nisu vraćali ili su se vraćali bez ruku, nogu ili u kovčezima.―
Mihajlović je rekla da treba pustiti ţene da misle o svojoj deci i da raĎaju decu onda kada one to ţele.
„Nemojte ih prisiljavati na to, one vode računa i o svojoj porodici i o svojoj drţavi,― dodala je
Mihajlović.
Prvi je stavove protiv abortusa izneo mitropolit Amfilohije, a podršku je danas dobio i iz Beograda.
„Duţni smo da obnovimo naš narod, i da preporučimo našim materama da su duţne da raĎaju decu po
boţijemo blagoslovu, i da na taj način ostanemo u istoriji, iako smo postradali,― rekao je patrijarh za „Alo―.
Извор: https://www.rtvbn.com/3883405/pustite-zene-da-
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Ко су апологете бачког владике?
Дежурни бранитељи бачког владике др Иринеја Буловића су, осим ретких епископа, углавном
личности сумњивог морала.
У присталице Иринеја Буловића убрајају се свештеници сумњивих намера који деструктивно
делују преко социјалних мрежа, разних сајтова и форума, али и јавни делатници најпознатији по
основаним оптужбама за ратне злочине (којима се поносе?!), попут Драгослава Бокана. Овде треба
поменути и сада свемоћног Дејана Накића, патријарховог секретара и веома сумњивог директора
Производног завода Архиепископије београдско-карловачке, о чијим је спорним пословима и
положају до пре неколико година управо највише говорио сам Буловић, да би му скоро па преко ноћи
постао најближи партнер и клијент његовог Завода. Све ово указује на то на који начин је „омиљени
епископ― Мирјане Марковић (у питању је цитат) задржао овај положај и у скоро свим режимима који
су ступили на сцену након 2000. године.
Какве природе је спрега Буловића и Накића?
Ево једног старог текста који добро сумира ситуацију и оцртава одговор на ово питање. Премда је
писан још 2013, многа од предвиђања заснованих на инсајдерским информацијама су се испунила:
Nepromijenjeno stanje u SPC najviše pogoduje vladici bačkom Irineju, ali korist zbog unosnog posla
trgovine crkvenim stvarima ima i patrijarhov najbliţi saradnik Dejan Nakić.
Da li će prevladati lični interesi ili arhipastirska briga za Crkvu, potpuno je neizvjesno. Tema iz SPC
koje potresaju javnost ima mnogo. Iako bi trebalo da vladika zvorničko-tuzlanski Vasilije ide i na crkveni
sud, prema saznanjima Blica, on dobija uvjeravanja iz Eparhije bačke da Sabor moţe da odbije predlog za
njegovo penzionisanje, a u „najgorem slučaju ostaće u dvoru u Banjaluci i neće biti preseljen u neki
manastir.― Prema takvoj verziji Kačavendine sudbine, s čijim se bludnim radnjama suočio i Sinod vidjevši
sporne snimke opštenja s mladićima, njemu je siguran nastavak komfora, a ako i bude imenovan novi
episkop, on će biti po mjeri vladike Vasilija.
Ovaj vladika, koji ima iza sebe petnaestak episkopa koji su ga do sada bespogovorno slušali, redovan
je gost u Eparhiji bačkoj. Veza izmeĎu Kačavende i vladike bačkog Irineja nije samo u glasačkoj mašini ili
prostom interesu. Vladika bački svojim zaštitničkim odnosom prema episkopu koji je poljuljao ugled Crkve
poručuje da on štiti sve koji su „u nemilosti.―
Nepromijenjeno stanje i neizbor vladika u upraţnjenim eparhijama, posebno na prostoru bivše
srednjoevropske (Nemačka, Austrija, Švajcarska), odrţavalo se zbog unosnog posla. Osim vladike bačkog
koji zbog nerješavanja statusa smijenjenog vladike Konstantina administrira tim prostorom, interes u statusu
kvo ima i najbliţi patrijarhov saradnik Dejan Nakić.
On vodi takozvani Proizvodni zavod – prodavnicu crkvenih stvari preselio je iz Niša, gdje je sadašnji
patrijarh bio vladika, u Beograd. Iako u Patrijaršiji postoji oduvek centralna radnja za snabdjevanje, Nakić
ima i kancelariju iz koje ugovara poslove. Sada kao prvi čovjek do patrijarha on sve više učvršćuje monopol
nad prodajom, počev od svijeća preko krstova, mantija, kandila do JevanĎelja.
Navodi se da se on sve više širi „i da mu granica nije ni Srbija,“ a da ima ogroman uticaj na
patrijarha.
To je dovelo do veze izmeĎu Nakića i vladike bačkog. Otuda često patrijarh na kraju ima stavove kao
i vladika bački – kaţe Blicov sagovornik iz Patrijaršije.
Unosan biznis tako će, po svemu sudeći, i na ovom Saboru dovesti do neizbora episkopa na prostoru
nekadašnje srednjoevropske eparhije, a vladika Konstantin za koga se navodi da je za oko milion eura ojadio
Crkvu i dalje je u neriješenom statusu.
Neke vladike kaţu da se pribojavaju da će zataškavanje praktično biti glavni zadatak, ali i suština
Sabora koji počinje u utorak 21. maja.
I odežde od Nakića
Jedan od beogradskih sveštenika priča za „Blic― da iako patrijarh ne insistira na nošenju odreĎenih
odeţdi, njegov najbliţi saradnik Dejan Nakić je, meĎutim, sebi dao to za pravo. „I to se kupuje kod njega.
Moţemo i da poručimo, baš po meri,― kaţe sveštenik.
Извор: https://kodex.me/clanak/19273/biznis-spc-vodi-patrijarhov-saradnik
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Иначе, Иринејева малобројна али стратешки добро распоређена духовна чада (епископи,
монаси, професори и разни суфлери), када се осете макар мало слободним, износе озбиљне оптужбе
на рачун његовог осветољубививог карактера. Тада признају и да свако супротстављање бачком
архијереју готово неизоставно води нестанку са сцене. Међутим, карактер и манири бачког владике
неминовно се преносе и на његове епигоне: митрополит загребачко-љубљански Порфирије методом
застрашивања врши притисак на наставно-научно особље Православног богословског факултета (на
згражавање универзитетске јавности); проф. Ненад Милошевић (личност са психичким проблемима)
држи сеансе са студентима везаним за Капелу Св. Јована Богослова, еуфемистички назване
„синаксис,― на којима помоћу психолошких механизама наслеђених од свог духовног оца гради
сопствени гуруистички култ.
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Генератори црквених деоба – Иринеј Буловић у неколико речи
Антоније Недељковић
Лукав као змија и са готово потпуним одсуством голубије незлобивости, ако би се испречило
било шта на путу његове амбициозности.
Он је не само у Цркви, већ и изван црквених кругова познат по томе што својим опонентима радо,
лукаво и нажалост веома успешно монтира најгнусније клевете и афере. Затим их објављује преко
својих ситних чиновника, који то онда у виду гласина шире Црквом трујући је; а све ово ослањајући
се на прастару људску слабост – оговарање.
Буловић је ас у рукаву сваке владајуће структуре која се смењивала на овим просторима, од
старог до овог новог Тита.
Он је вазда био њихов најпоузданији човек у Цркви. Ако би човек замислио Лукавога обученог у
мантију, онда би требало да само погледом упре у г. Буловића. Његова болесна амбициозност
скопчана са лукавошћу манипуланта, без имало јеванђелске безазлености, оно је што прави највеће и
најозбиљније раздоре у Цркви.
Његова Светост и Буловићев имењак, патријарх Иринеј, како и сам изјављује, највише поверења
има управо у г. Буловића. Наравно, ни патријарх није мутав. Али чак је и личност патријарха фасада
иза које се Буловић крије и коју радо носи. Патријарх је трпни предмет удара јавности, док Буловић у
миру ради у тајности.
Тако је овај двојац, здушно помогнут осталим члановима Синода, сви као јаје јајету слични,
решио да орденује непомјаника, претворивши јубилеј СПЦ у приредбу једном једином човеку – вуку
у овчијој кожи. У том се тренутку одустало од орденовања остатка политичке болументе, што је
епископ шумадијски господин Јован не часећи часа, брже боље надокнадио, орденовавши лажног
доктора Слинишу и оног другог што не уме да се крсти. Дакле, са једне стране је прото-приложник
(каквог Црква ни у једној владајућој структури до данас није имала јер нико није давао као ова власт),
тај Неко на високој државној функцији, без обзира, што је притом и главни поборник поделе Косова и
разграничење са Албанцима, а са друге стране стоји актуелни Синод који ће то свакако умети да
препозна и да га због тога брзо и адекватно награди. При том немојмо се заваравати да би овакво
залагање обичног смртника, па био он и верник, изазвало сличну реакцију у црквеним круговима. Ако
би обичан верник којим случајем, не дао Бог, плагирао докторат, или се отворено залагао за поделу
КиМ, црква би га моментално жигосала и ставила на зид срама, во вјек и вјеков. Новац ту игра
пресудну улогу.
Као и увек, у народу се овакви догађаји знаменују јавним пиром, па тако, после пар дана Синод
игра и поскакује уз партизанске песме на свечаности поводом дана ослобођења Београда.
Тако је црквено ордење девалвирало и постало готово безвредно одштанцовано парче метала
добијено из руку недостојних великодостојника.
Постављајући питања, на основу логичких аргумената који су основа сваког закључивања,
неискрени и неистинољубиви, манипулантски настројени чланови Синода и њихови полтронски
расположени сарадници одговарају намерном употребим логичких грешака.
Па тако, главни одговор и оправдање Синода и синодалаца, на питање: „побогу, шта то чините?,―
јесте примитивна али лукава тактика оповргавања: одговарања питањем на питање, навођењем
сличних, а једнако или неупоредиво мање лоших примера као оправдања за сопствени лош поступак,
замењујући тезе, мењајући тему, прелазећи са суштине на тривијална питања и у кончини аутоматски
упирући прстом на супротну страну. Дакле, Адам криви Бога и упире прстом у Еву, Ева у змију и
тако у круг све до данас. Тако је конципирана њихова реакција. Савременим речником речено,
сопствену аферу такви затрпавају гомилом туђих афера, што измишљених, што реалних али
извучених из контекста и хронологије, конципираних тако да релативизују сопствену аферу.
А управо тако реагује и њихов, „као лав борбени― председник, примењујући истоветну
методологију у својим јавним наступима.
Они се једноставно увреде и не дају да им се постављају таква питања, само уколико је некада
негде неко други у знатно безазленијој мери урадио нешто њима слично.
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Па тако, аргументи су им следећи: „...и митрополит је орденовао Шешеља и Ђукановића и
Војиновића...―
А све ово орденовање је показало да оно никако не утиче на будуће поступке орденованих. Што је
управо био патријархов главни аргумент за орден додељен Вучићу, а то је да ће га орден „везати― да
не изда КиМ!?
На питање: где су били чланови Синода и патријарх недавно када се спонтано окупило толико
мноштво народа у Никшићу?, они одговарају да их нико није звао?! Зар за спонтану и искрену
реакцију на зло и неправду преосвећене владике из Синода очекују молбу да својим присуством
удостоје скуп који брани Цркву од грабежи и кривде актуелне Ђуканивићеве власти!?
Владици Атанасију замерају што је рекао да не жели да долази на саборе. Ни свети владика
Николај дуго није желео да присуствује саборима када су ондашњи Синод и патријарх исто тако, под
притиском и мешањем власти у црквена питања, пристали на конкордат и када је мирна литија и
протест претворен у крваву литију.
Због свега овога бих у потпуности могао да се сложим са речима преосвећеног владике
Атанасија Јевтића: „Овај Патријарх остаће запамћен у српској историји као најгори српски Патријарх.
Целу цркву и Сабор свео је на Синод, а Синод на једног амбициозног човека― (епископ Атанасије
Јевтић, Никшић 21. 12. 2019).
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Cezaropapizam na kašičicu
Vuk Bačanović
„Drago mi je da ste se uplašili. Moraću da smislim nešto još gore od Sajma.― Ovako je
predsjednik Srbije, vidno uživajući u svojim vanrednim ovlaštenjima, najavio novi korak u svojoj
rijaliti politici, koja je za samo tri nedelje prošla faze od smijanja „najsmešnijem virusu na svetu“ do
prijetnje konc logorima svima koji su tu šalu preozbiljno shvatili.
Oštrenje one stvari na sirotinji
Iako je, uz prizore italijanske nonšalantnosti prema vladinim mjerama, koja ovu zemlju drţi u vrhu
evropske statistike preminulih od COVID-19, lakše shvatiti predsjedničko morbidno upozorenje da će „sva
groblja biti mala da prime sve nas― ako se ne bude „slušala drţava,― ono ne gubi na svojoj gnusnosti. Ne
samo zbog toga što je ono dio seta najgnusnijih emotivnih manipulacija koje sluţe za prebacivanje vlastite
nonšalantnosti, nekompetentnosti i neodgovornosti na one koji ih, u ovom slučaju, ne mogu imati –
isprepadanu sirotinju raju. Već i zbog toga što se, u okviru pandemijskog oštrenja one stvari na sirotinji,
jasno ističu nove-stare mračne reţimske figure kojima je uvijek bilo dozoljeno sve ono što drugima nije.
Vučić je definitivno prošao najbolju moguću školu glumljenja tragične ličnosti, ranjenog pravednika,
koji je, eto, učinio sve za nezahvalne i pokvarene mase, ali se one i dalje usuĎuju primijetiti da je on
pogrješiv, štoviše, vrlo grješiv. I zato će im on ne samo očitati lekciju, već će, vjerovatno, svakoga ko se
sumnjivo zakašljao dok on govori poslati u konc logor, kojem se već počinje monstruozno tepati „Sajmište.―
Ali to nije kazna nego nagrada i milost od strane uvrijeĎenoga, jer je ideja, najprije, bila da se
bolesnici smještaju u Studentski grad, ali da bi bilo jako komplikovano „ako neko umre na četvrtom spratu
jer bi onda dezinfekcija trajala pola dana, a na sajmu je sve to lakše.― Neusporedivo je lakše umrijeti u
milosti samilosnog gospodara, koji je svoje nezahvalne sluge udostojio bolničkog kreveta u zgradi Sajma, baš
kao da je taj udobni smještaj platio iz vlastitog dţepa, a ne od polovine crkavice koju je primatelj
predsjednikove navodne milosti za zdravstvo izdvajao cijeloga ţivota.
Plejada mesijansko-narcističkih figura
Kao što rekosmo, Vučić je učio od najboljih, sebi prethodećih mračnih narcističko-mesijanskih figura,
koje su i dok traje njima pogodujuća pandemonija, pardon, pandemija i dalje neprikosnoveni i nepogrješivi
autoriteti. Jedan od vodećih primjera samoproklamovane nepogrješivosti čije dovoĎenje u pitanje povlači
salvu uvreda i uopštenih i otrcanih optuţbi, svakako je portparol SPC, episkop bački Irinej Bulović. Čije
dugogodišnje paktiranje sa svakom vlasti u Srbiji nije potrebno toliko detaljno obrazlagati, koliko nanovo
treba podsjećati na njegovu ulogu u zaštiti opskurnih ličnosti poput Vasilija Kačavende, Pahomija Gačića ili
Filareta Mićevića. Jer, upravo takva ličnost za koju su huškanja na pokolje, lanci muške maloljetničke
prostitucije, dječaci i djevojčice čiji su ţivoti zauvijek uništeni i drugi poduhvati njegovih klijenata, veliko
ništa naspram neoprostivog grijeha dovoĎenja u pitanje vlastite nepogrješivosti.
Čak kada je u pitanju najdobronamjernija i najbezazlenija kritika. A koja glasi da je u vrijeme
globalne pandemije COVID-19 nevjerovatno neodgovorno ljude pričešćivati iz jedne kašičice, posebno ako
ta ista ličnost prethodno sama izda saopštenje „da sveto pričešće ne predstavlja magijsku zaštitu od virusa i
zaraznih bolesti koje nam prete sa drugih strana― i nakon što Sinod najbrojnije pravoslavne crkve svijeta –
ruske, donese uredbu o sterilizaciji kašičice prije pričešća svakog vjernika (s obzirom na to da pravoslavna
dogma o biloškoj sterilnosti svetih tajni ne postoji) i da je u istoriji crkve u više navrata potvrĎena praksa
odvojenog pričešćivanja zdravih i bolesnih i da je upravo SPC 1927. izdala priručnik o posebnim mjerama za
pričešćivanje bolesnih i zdravih u vrijeme epidemija. I kada, uostalom, Član 3 Zakona o crkvama i verskim
zajednicama Republike Srbije glasi da se sloboda vjeroispovijesti „ne sme koristiti tako da ugroţava pravo na
ţivot i pravo na zdravlje!―
Sve su ovo činjenice jako dobro poznate Irineju Buloviću, no očigledno je, za razliku od situacija promptne
pomoći monstruoznim devijantima, bio isuviše lijen, nemaran ili, iz populističkih razloga, naklonjen vjerskim
fanaticima, da bi brigu za zdravlje i ţivote, kako pravoslavnih vjernika, tako i njihovih sugraĎana drugih
vjeroispovijesti i ateista, stavio na prvo mjesto.
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Kakav učitelj, takav i učenik
I u toj situaciji se Bulović dokazuje kao Vučićev vrstan učitelj glumljenja ucviljene ţrtve. Najprije je,
u tu svrhu, tradicionalno zloupotrijebljen zvanični sajt SPC na kojem vječni portparol samoga sebe proziva
neimenovane „anticrkvene― i „antisrpske― krugove, kojima, navodno, smeta tradicionalni način pričešća „koji
se primenjuje evo već dve hiljade godina― i koji očekuju da crkva vjernicima „uskrati sveto pričešće.― Na
stranu sada površne i banalne agende različitih dušebriţničkih nevladinih organizacija koje u crkvenom
javašluku često nalaze opravdanje svoje ideološke površnosti i lova na grantove. Jer to ne mijenja činjenicu
da nas Bulović zasipa najgnusnijim poluistinama. Jer od crkve niko nije tražio da vjernicima uskrati
sveto pričešće, a kako je jasno iz istinske, a ne izmišljene, viševijekovne prakse Ruske, ali i Srpske
crkve i ništa naročito novo, već samo elementarnu hrišćansku solidarnost u vrijeme velike nevolje.
Bački agit-prop
Ali Vučićev duhovni učitelj ne bi bio to što jeste, kada nas ponovo ne bi ponudio salvom histeričnih
uvreda i prijetnji karakterističnih za povrijeĎeni narcistički ego. U maniru staljinističkog agit-propa, portparol
Bulović se ovaj put javlja povodom „planske, koordinisane i klevetničke medijske kampanje
autošovinističkih medija i grupa na društvenim mreţama.― Baš kao i Vučić, on nije poglavar koji je svojom
neodgovornošću riziku od zaraze izloţio na desetine hiljada graĎana Srbije, već „graĎanin koji spada u grupu
ljudi starijih od 65 godina,― dakle ţrtva nevidljivog neprijatelja i nezahvalne zle sirotinje, siroti starac na
kojeg su se svi okomili.
Najmizernija Bulovićeva konstrukcija je ona da „mrzitelji Crkve Boţje i klevetnici Episkopa bačkog
g. Irineja povreĎuju mere odreĎene odlukom o proglašenju vanrednog stanja i druge vaţeće i obavezujuće
mere jer preko društvenih mreţa izazivaju paniku i pozivaju na nepoštovanje mere izolacije, odnosno
samoizolacije,― jer „kada bi Episkop bački g. Irinej poslušao one koji ga napadaju i otišao u sveti hram, isti bi
ga prvi prijavili za kršenje mere izolacije u vanrednom stanju i traţili njegovo hapšenje.―
I ovdje vidimo standardni „vučićizam.― Baš kao što sam Vučić nije kriv što su njegovi kadrovi
graĎane obmanjivali i sluĎivali pričom o „najsmješnijem virusu na svijetu,― već su krivi graĎani koji su im
povjerovali, tako ni Irinej Bulović nikako ne moţe biti kriv jer je u okviru „obavezujućih mera― zaštitio samo
sebe, ali ne i druge od vlastite bahatosti, neodgovornosti i bezobrazluka.
Državni organi i neodgovorni pojedinci
Krivi su naravno drugi. U stilu Franje TuĎmana koji je, suočen sa kritikama, histerično prozivao
„razne vragove crvene i ţute,― „orjunaše,― „djecu jugooficira― itd, portparol bački nabraja „neodgovorne
pojedince sa bogoslovskim akademskim zvanjima ali bez realnog liturgijskog osećanja,― „pojedine
profesore― sa „jeretičkim stavovima,― koji ne samo da bi trebalo da budu „isključeni iz crkvene zajednice,―
već
njima
treba
da
se
pozabave
i
„nadleţni
drţavni
organi.―
Drugim riječima, učitelj vapi svome učeniku da nad neistomišljenicima svoga učitelja u teološkim,
eklisiološkim i liturgijskim shvatanjima, sprovede drţavnu represiju, čime i nehotice priznaje da je, zapravo,
na prvom mjestu čovjek reţima, a tek onda, eventualno, crkve. Jer koliko trebaš biti licemjeran da kritiku
svoje neodgovornosti nazivaš nedopustivim miješanjem u „interne i autonomne stvari crkvenog poretka i
zakonodastva,― dok nemaš nikakvih problema da drţavu pozoveš da se obračuna sa onima u crkvi koji baš i
ne misle da si toliko nepogrješiv.
Enciklopedijska definicija cezaropapizma glasi da je to oblik vladavine u kojoj je vrhovna svjetovna i
crkvena vlast u rukama drţavnih vladara. U slučaju Srbije radi se o modelu u kojem su i crkva i drţava taoci
autoritarnih lidera koji nastupaju iz pozicije laţne ţrtve, da bi onda mogli pravednički vršiti zlostavljanje
neistomišljenika i još zahtijevati obavezne laude i aplauze. To je savez dvaju autoritarnih represivnih aparata
koji su drţavu kidnapovali od graĎana, a crkvu od vjernika i pretvorili ih u jezivi dualni mehanizam koji
funkcioniše tako da sluţi isključivo bestijalnoj samovolji svojih lidera. Koji svoje ţrtve prosljeĎuje na
„obradu― jedan drugome. U takvom poretku čak i svaka rasprava o pričešću prestaje biti teološko, i postaje
političko pitanje. Budući da monstruozni sistem kojem nije stalo do čovjeka kao mislećeg bića, nego jedino
do vlastite bezuslovne reprodukcije po svaku cijenu, ljude, zapravo, „prišćećuje― samim sobom,
cezaropapizmom, kašičicu po kašičicu.
Извор: https://preokret.info/index.php/2020/03/27/vuk-bacanovic-cezaropapizam-na-kasicicu/

122

IV
I

V

Е ПИСК ОПСК Е АК ТИ В Н ОС Т И

123

Уместо увода:
25.04.2018 / 19:58 BiH – Pismo grupe vjernika

Skandal: Episkop Irinej Bulović štiteći pedofile uništava SPC
Kada je 30. marta u medijima odjeknula vijest da je grupa građana Srbije najavila podnošenje
tužbe protiv Srpske pravoslavne crkve (SPC) zbog pedofilije pred Visokim sudom u Lodonu, medijima
je promaklo da postave vrlo važno pitanje. Kako je moguće da SPC pored eksplicitnih dokaza o
umiješanosti više njenih arhijereja, kako u pedofilske skandale, tako i u mreže maloljetničke muške
prostitucije nije djelovala adekvatno i vinovnike primjereno kaznila?
Odnosno kako je moguće da je promaklo postaviti pitanje, ko su hijerarhijski visokopozicionirana i
uticajna crkvena lica koja su direktno stala u zaštitu vinovnika navedenih skandala?
Još 2013. kada su internet preplavile skandalozne snimke umirovljenog episkopa zvorničkotuzlanskog Vasilija u strastvenom zagrljaju sa, tada maloljetnim, mladićem A.R., pres sluţba SPC na čelu sa
episkopom bačkim Irinejom Bulovićem je objasnila da se „usvaja ostavka― episkopa Kačavende, „čime se
utoliko mijenja odluka Svetog arhijrejskog sinoda od 6. novembra 2012. godine, kojom je ostavka episkopa
g. Vasilija bila načelno prihvaćena, a on umoljen da ostane u sluţbi eparhijskog arhijereja do redovnog
zasedanja Svetoga arhijerejskog sabora u maju 2013. godine, radi završetka započetih projekata.― Bulović,
dakle, nije našao za shodno ni da spomene nečuvenu sramotu za cjelokupnu hijerarhiju SPC, kao i ugled
crkve meĎu vjernicima, već je stvar sveo na prostu birokratsku odluku, baš kao da je Kačavenda bolovao od
jače prehlade, koja se mogla obuzdati jačom dozom aspirina, a ne ozbiljne seksualne devijantnosti, koja je
ostavila strašne posljedice na desetine, ako ne i stotine mladih ţivota. Na stranu sada potpuno skandalozni i
hermetički zatvoren način komunikacije crkvene hijerarhije sa javnošću i naviku episkopa bačkog da
saopštenja u ime SPC sastavlja i, kao stav cjelokupne Crkve, objavljuje sam bez bilo kakvih konsultacija sa
Sinodom
ili
episkopima
u
čije
ime
se,
načelno,
obraća.
„Završetak započetih projekata― Irineja Bulovića je, zapravo, bilo spašavanje Kačavendine koţe, koje
je, kako kaţu informacije koje kolaju crkvenim krugovima, još od 2013, koštalo 200.000 eura isplaćenih
episkopu bačkom. Radi isplaćenih novaca ili drugih razloga, episkopu bačkom nije bilo zazorno da se, skupa
svojom svitom, sa skandaloznim Kačavendom i dalje pojavljuje na javnim mjestima, posebno u crkvama i
manastirima povodom većih praznika. Nedavno su, na opšte zgraţavanje studenata čak viĎeni zajedno na
Bogoslovskom
fakultetu
u
Beogradu.
Ali Bulović, inače tradicionalno blizak sa svim vladajućim strukturama, od Slobodana Miloševića,
do aktuelnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, se ne sastaje i dobre odnose ne odrţava samo sa
Kačavendom, već i sa drugim episkopima umiješanima u razne skandale poput vranjskog Pahomija koji je
više puta bio optuţen za pedofiliju nad malodobnim dječacima, zatim po homoseksualnim skandalima
poznatim bivšim mileševskim episkopom Filaretom, kao i banatskim Nikanorom, poznatom po brutalnom
mobingu nad sveštenicima. Drugim riječima, episkop bački koristi svoje dobro kotiranje, kao i veliki – iako
upitno zasluţeni – ugled u domaćim i inostranim crkvenim krugovima da njima najstrašnije devijacije
prikaţe kao sitnice na koje se ne treba previše obazirati.
Kada se sve to uzme u obzir, pa i to da su, po zlu poznati, episkopi dio vjerne glasačke mašine
episkopa bačkog, odgovor na pitanje koje smo postavili je vrlo jasan. Episkop bački ne preza ni od čega da bi
jačao svoju poziciju u crkvi, naročito na štetu trenutnog patrijarha, njegove svetosti Irineja, i kako bi sakupio
dovoljno glasova i uticaja da se sam domogne patrijaršijske stolice. A da bi, zatim, cjelokupnu crkvu ustrojio
po obrascu apolutnog poslušništva i mogućnosti ucjene po principu: ili si moj i sluţiš mojim interesima (moj
si čovjek, to jest glas), ili te nema, kinjiću te dok ne postaneš moj ili dok te uništim.
Prema tome, nekaţnjavanje Kačavende i njemu sličnih, kao i pokušaj njihove rehabilitacije nije ništa
drugo do jasan plan episkopa bačkog da, kombinujući mogućnost kompromitacije i ucjena svojih štićenika i
najavljenu promjenu ustava SPC, a koje predviĎa biranje patrijarha prostom većinom, utre sebi put do
patrijaršijskog trona.
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Na šta bi u tom slučaju ličila SPC svjedoči i stanje same Bačke eparhije, o kojem se izvještava
na medijskim marginama. Sablasno prazne crkve, isprepadano sveštenstvo izloženo raznim oblicima
mobinga i maltretiranja episkopa i njegovih poslušnika, nekontrolisano djelovanje različitih zilotskih
sekti, antisemitskih i profašističkih grupa koje djeluju s episkopovim znanjem, sumnjiva lica na
dužnostima eparhijskih sekretara, pronevjerene ogromne količine novca, brutalni fizički obračuni sa
neistomišljenicima, homoseksualni skandali, masovno napuštanje manastira od strane monaha,
ubistva najbliže rodbine episkopa, a koje su bliske kriminalnom miljeu, mjesto koje je raj za sva
ucjenjiva i devijantna crkvena lica koja će bespogovornom poslušnošću i novce otkupljivati uloge
malih diktatora u sopstvenim eparhijama.
Upravo zbog toga je učinjeno sve da londonska tuţba ostane „neprimijećena unutar SPC,― to jest,
kako se još jednom ne bi potvrdilo kako „riba smrdi od glave,― budući da bi takva sramota za Srpsku crkvu u
meĎunarodnoj javnosti svakako morala pokrenuti lance odgovornosti kako je do nje uopšte došlo i kako je
propust Crkve da se oslobodi devijanata u vlastitim redovima, a radi ambicija episkopa bačkog, na
meĎunarodni
sud
srama
doveo
kompletan
vjerni
narod.
Ovo pismo, koje je u posjedu portala Vijesti.ba, potpisuje grupa vjernika koji se boje za svoju
sigurnost.
Извор:

https://vijesti.ba/clanak/403568/skandal-episkop-irinej-bulovic-stiteci-pedofile-unistava-spc
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Крсташки рат против кобасица и пихтија
Како бисмо описали однос епископа Иринеја према сопственој епархији, пажњи читалаца
препоручујемо текст из 2017. који се бави бизарним случајем који је у јавности веома угрозио углед
СПЦ, а чији је главни виновник управо био епископ Иринеј. У складу са вишегодишњим настојањима
да одбрани веру борећи се против туријске „Кобасицијаде,“ епископ Иринеј се у циљу
„просвештенија“ народног острвио на још једну сличну манифестацију, овога пута „Пихтијаду“ у
Руменци. Оне који га добро познају, ово не изненађује: уместо да проповедањем Јеванђеља шири
православље, Иринеј Буловић веру „брани“ застрашивањем, шпијунирањем и сплеткарењем, од чега
нарочито није поштеђен ни народ у његовој епархији.
То што је овакав „мисионарски метод“ у јавности наилазио на презрење и подсмех, што је на
тај начин Иринеј уништио животе и породице многих својих свештеника и епархиота, није га
поколебало у одлучности и довело до тога да преиспита своје инквизиторске методе.
Tomislav Marković
Pihtije, crkveni neprijatelj broj jedan
Ako održite Pihtijadu sa zvonika će se svakih pola sata oglašavati mrtvačko zvono, upozorio je vladika
Irinej.
Kad bi vas neko – na primer, episkop bački Irinej – upitao ko je najveći neprijatelj pravoslavlja, šta biste
mu odgovorili? Zli komunisti koji su nacionalizovali crkvenu imovinu pošteno otetu od sirotinje? Ili katolici,
protestanti svih boja i ostali šizmatici? Moţda otpadnici od matere crkve pravoslavne? Naravno, potpuno
biste promašili i tako ugrozili svoje šanse za spasenje. Jedini tačan odgovor glasi: pihtije.
Vladika Irinej Bulović krenuo je ovih dana u krstaški rat protiv ove ţelatinaste pošasti. U mestu
Rumenka koje se nalazi u Irinejevoj eparhiji trebalo je da se odrţi tradicionalna Pihtijada, ali je njegovo
preosveštenstvo bilo brţe na bogougodnom obaraču. Prvo je reagovao lokalni crkveni odbor upozorivši šefa
Pihtijade da „organizuje Pihtijadu u vreme časnog posta, kada se vernici duhovno pripremaju za svetu tajnu
pričešća i kada treba da miruju, a ne da budu sablaţnjeni na ovakav način.―
Pošto prijateljsko upozorenje nije urodilo mirotočivim plodom, organizatori uporno nisu odustajali od
Pihtijade, vladika Irinej je bio prinuĎen da siĎe sa boţanskih visina u kojima obitava i spusti se meĎu obične
smrtnike sklone trivijalnostima poput pihtija. Uputio je preteće pismo pihtijašima u kojem stoji: „Ukoliko
organizujete ovu pagansku manifestaciju u toku posta, pravoslavna Eparhija bačka će objaviti saopštenje i
pozvati vernike da stanu u odbranu svetog posta. Za vreme odrţavanja pihtijade, kapije porte hrama će biti
zatvorene, a sa zvonika će se svakih pola sata oglašavati mrtvačko zvono. Svi članovi Upravnog odbora
pihtijade biće anatemisani iz crkve, sveštenik neće ulaziti u njihove domove, jedino će im biti dozvoljeno
krštenje dece jer ona nisu kriva za greh i ludost roditelja.―
Ko se pihtije laća, od anateme će poginuti
Uplašeni mrtvačkim zvonima, anatemom i večnim prokletstvom, organizatori Pihtijade su podvili rep i
odustali od manifestacije. Odloţili su je za period posle posta, ali s obzirom da će tad biti prilično toplo
vreme, Pihtijada ove godine najverovatnije neće ni biti odrţana. Još jedna pobeda sinova svetla u borbi protiv
sinova mraka i pogibli izvojevana je sa lakoćom, a pihtije neće moći da šire svoj Ďavolski uticaj na nepca i
duše zabludelih vernika.
Zlobnici su odmah skočili na preosvećenog Irineja, inače Boţjeg namesnika na zemlji, zamerajući mu što
se nije ni oglašavao, a kamoli anatemisao pedofile u crkvi, sveštenike koji leče narkomane mlateći ih
lopatama sa smrtnim ishodom, razne crkvene velikodostojnike koji su blagosiljali Škorpione i slične ubice, ili
umirovljenog vladiku Kačavendu koji je bludničio sa striperima, a poznat je i po tome što je slavio pad
Srebrenice i pruţio Ratku Mladiću sveštenu podršku za genocid.
Nevernici čiji je um ogrezao u tamu ovog sveta ne shvataju da to nisu grešni činovi, već bogougodna
dela, a da prava opasnost po ljudsku dušu dolazi od demonskih sila koje se kriju u pihtijama, pogotovo od
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svinjskih nogica i ušiju. Da nije tako, ne bi silne jevanĎelske izreke upozoravale na pogibao koja preti iz
Ďavoljih pihtija. Navedimo samo najpoznatije:
Lakše je kamili proći kroz iglene uši, negoli pihtiji ući u carstvo nebesko; Ko se pihtije laća, od anateme
će poginuti; Teško vama knjiţevnici i fariseji, licemeri, što jedete pihtije satanističke; Jer ko hoće da spase
svoju pihtiju – izgubiće je, a ko izgubi pihtiju svoju mene radi – naći će je.
Demonske mesne prerađevine
U meĎuvremenu je pala i Kulenijada u Baču. Organizatori nisu čekali Irinejeve pretnje anatemisanjem,
već su sami pomerili manifestaciju nakon Uskrsa. Nije Pihtijada jedina demonska svetkovina na koju se
usmerio gnev Boţjeg ugodnika koji godišnje obrne milione evra, sve za dobrobit vernika i spasenje njihovih
duša. Pre nekoliko godina Irinej je vrlo sličnu pismo poslao organizatorima Kobasicijade u Turiji.
Zapravo, poslanica je gotovo identična, čak se i završava istim rečima, preteći Upravnom odboru da
„sveštenik neće ulaziti u njihov dom i neće im se vršiti ni jedna sveštenoradnja osim svete Tajne Krštenja, jer
deca nisu kriva za greh i ludost svojih roditelja.― Jedina razlika je u tome što je kobasičarima Irinej kaznu
ograničio na godinu dana, dok je pihtijašima zapretio trajnim izopštenjem iz crkve. Što je i logično, jer je
pihtija inkarnacija samog Ďavola, dok je kobasica otelotvorenje nekog sitnog demona-pripravnika.
Što bi rekla narodna poslovica – besposlen pop i jariće krsti, a zaludan episkop i Pihtijadu anatemiše.
Neutralni posmatrač bi rekao da Irinej ima nešto lično protiv mesnih preraĎevina, moţda nije mogao da im
odoli u detinjstvu ili je neka druga trauma u pitanju, ali svakako je sumnjivo potezanje teške artiljerije
anatemisanja na u suštini bezazlenu manifestaciju. Anatema je najteţa crkvena kazna koja se u istoriji
mahom koristila u obračunu s jereticima, dok je nedrţanje posta sitan prekršaj za koji bi eventualno sledovala
neka mala epitimija.
Komičarska tačka
Bilo je u povesti crkve i drugačijih praksi glede posta, Recimo, sveti Jovan Zlatousti, episkop
carigradski, preporučivao je vernicima da ako već ne mogu da se uzdrţe od mrţnje i ogovaranja bliţnjih
tokom posta, slobodno jedu meso, jer je u tom slučaju uzdrţavanje od mrsne hrane besmisleno. Blaţeni
Nikolaj je usred posta ponudio Ivana Groznog mesom, a kad je car s indignacijom odbio, jurodivi je uzvratio:
„Ta ti činiš i gore – hraniš se ljudskim mesom i krvlju, zaboravljajući ne samo na post nego i Boga.― Da ne
pominjemo samog Hrista koji je rekao: „Ne pogani čoveka što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta, to pogani
čoveka― (Matej 15, 11).
Navedeni primeri su primenljivi u slučajevima kad se religija shvata ozbiljno, meĎutim ovde očigledno
imamo posla s parodijom hrišćanstva. Ujdurme oko Pihtijade i Kobasicijade deluju krajnje komično, više liče
na humorističke vesti sa njuzneta nego na realnost. Šteta samo što su organizatori Pihtijade ozbiljno shvatili
episkopovu komičarsku tačku.
Pravo na jelovnik
Strogo legalistički posmatrano, vladika Irinej bi mogao i da bude u pravu, bar donekle. On se nije obratio
graĎanima, već vernicima, članovima organizacije za koje je on nadleţan, kao šef lokalne podruţnice. Samo
što pokoravanje episkopskim naredbama i pretnjama nije jedina opcija. Ako vernici misle da Irinej preteruje,
mogu da pokušaju da ga smene. Ako crkva ne priznaje inicijativu odozdo, organizatori manifestacije mogu i
da napuste crkvu ili da promene konfesiju, ima i drugih hrišćanskih denominacija. Ionako je krajnje vreme za
demonopolizaciju religijskog trţišta.
U svakom slučaju, mogli su jednostavno da se ogluše na pretnje i odrţe Pihtijadu, pa šta bude. Ako
vladika doţivljava Boga kao biće koje nema pametnija posla nego da gleda ko šta jede i na osnovu toga
rasporeĎuje u raj ili pakao, to je prilično jadna predstava o Bogu. Kudikamo je razumnije verovati u pihtije,
nego u najviše biće koje nam broji zalogaje.
Na kraju, da parafraziram Voltera, potpisnik ovih redova uopšte nije ljubitelj pihtija, ali će se uvek boriti
za osnovno ljudsko pravo svakog čoveka da sam bira sopstveni jelovnik. A ko nikada nije pojeo nijednu
pihtiju, neka prvi baci anatemu.
Izvor: http://balkans.aljazeera.net/blog/pihtije-crkveni-neprijatelj-broj-jedan
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А ко су „дежурне жртве“ Новосадске рације?
Годинама је јавност била обавештавана о сукобу бачког владике са градским челницима Новог
Сада по питању помена жртвама Новосадске рације.
По правилу би се др Буловић „качио― са градоуправитељима тако што би им слао опомене или
забране по питању учешћа у црквеном делу програма. Обично би бачки оптуживао актуелну градску
власт да је укинула Одбор за обележавање Рације иако је то, у ствари, учинила његова пријатељица,
некадашња градоначелница Маја Гојковић. Тако смо, када год би се приближило обележавање
годишњице најтрагичнијих догађаја из историје Новога Сада, читали вести попут ових из 2012:
Predsednik Skupštine Novog Sada Aleksandar Jovanović izjavio je danas da episkop bački Srpske
pravoslavne crkve Irinej radi puno stvari koje nisu u njegovoj nadleţnosti, uključujući i odreĎivanje ko sme,
a ko ne sme da uĎe u prostor predviĎen za zvanice na pomenu ţrtvama Novosadske racije.
Predsednik Skupštine Novog Sada je podsetio i da je Irinej pre nekoliko godina zatraţio od organizatora
tradicionalne „Kobasicijade― u selu Turija kod Srbobrana da je ne odrţavaju, jer je bio u toku veliki uskršnji
post.
Kako je naveo, Irinej je takoĎe pre nekoliko godina uspešno intervenisao da se prekine performans
umetničke trupe iz Modene, optuţujući ih da su „satanisti.―
„Šta je sledeće što moţemo očekivati od Irineja Bulovića? Da li će pokušati da ukine Egzit festival?
Hoćemo li dočekati da Irinej Bulović onemogući kretanje graĎanima i graĎankama Novog Sada?,― upitao je
Jovanović.
Jovanović je ponovio optuţbe da je njega i gradonačelnika Igora Pavličića, predsednika Skupštine
Vojvodine Šandora Egerešija, potpredsednicu pokrajinskog parlamenta Maju Sedlarević, kao i ambasadore
Izraela i MaĎarske, crkveno obezbeĎenje u ponedeljak fizički sprečilo da se pribliţe spomeniku ţrtvama
Racije, tokom pomena koji je organizovala SPC, a koji je sluţio patrijarh Irinej.
„Niko od okupljenih nije mogao da priĎe, poloţi cveće ili zapali sveću, sve dok sveštenici nisu otišli sa
komemoracije,― rekao je Jovanović i dodao da je očigledno bilo reči o crkvenom obezbeĎenju, a ne o
predstavnicima „crkvenog protokola,― kako ih je okarakterisala bačka eparhija.
Jovanović je kazao da su neistinite Irinejeve tvrdnje da je aktuelna gradska vlast ukinula Odbor za
obeleţavanje Racije i dodao da je to uradila bivša gradonačelnica Maja Gojković.
Kako je naveo, iz Skupštine grada u više navrata su slali pozive bačkoj eparhiji da odrede člana i uzmu
učešće u radu Komisije za odnose sa verskim zajednicama, ali da nikad nikakav odgovor nije stigao pa je
mesto namenjeno predstavniku SPC još uvek prazno.
Извор: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/jovanovic-sta-je-sledece-sto-ce-zabraniti-irinej-gzit/e7jr0zs
Jovanović: Irinej se poneo gotovo siledžijski
Predsednik Skupštine grada Novog Sada Aleksandar Jovanović pokušao je juče da dostavi pismo
patrijarhu Irineju u kom ga poziva da se izjasni da li podrţava stavove koje zastupa vladika Eparhije bačke
Irinej ili je to lični stav graĎanina Bulovića. MeĎutim, pismo u kojem se od patrijarha zahteva da se ogradi od
skandala na pomenu ţrtvama Racije – Jovanović juče nije imao kome da uruči.
Na vratima Patrijaršije u Beogradu juče niko nije ţeleo da primi pismo, pa je tu i ostavljeno. Kako je
Jovanović objasnio, vladika Irinej je pre, tokom i nakon obeleţavanja 70. godišnjice Racije izrekao niz
zlonamernih i neistinitih tvrdnji upućenih najvišim predstavnicima grada. On je dodao da su novosadske
vlasti tokom protekle tri godine u dva navrata pismenim putem zvali Eparhiju da predloţi predstavnike u
najvišem gradskom telu koje saraĎuje sa verskim zajednicima, ali da Eparhija „nijednom nije poslala
predstavnika,― pokazujući „da ne ţele da saraĎuju sa gradskim vlastima.―
Jovanović je u pismu ocenio da vladika daje sebi za pravo da odreĎuje ko će, kada i sa kim da obeleţava
dogaĎaj koji pripada svim NovosaĎanima i NovosaĎankama. On je upitao patrijarha i da li je „vladiki Irineju
prihvatljivije da stoji pored naoruţanih pripadnika paravojnih formacija nego pored počasnog graĎanina
grada― misleći na direktora Centra „Simon Vizental― Efraima Zurofa, a ocenio je i da „na pomirljive tonove
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najviših predstavnika Novog Sada, vladika Irinej odgovara gotovo siledţijski.― Predsednik Lige
socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak juče je takoĎe zatraţio od crkve da se ogradi od postupaka bačkog
vladike.
Извор: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/jovanovic-irinej-se-poneo-gotovo-siledzijski/nx68vyr
Vladika bački se meša u politiku
Beograd – Verski analitičar Mirko ĐorĎević je ocenio da se vladika bački Irinej nedopustivo meša u
poslove drţave i da često pravi ispade zarad sopstvene promocije.
„Odavno ţivimo na talasu forsirane klerikalizacije, pa kada se crkva meša u sve poslove od javnog
značaja, pri čemu se zaboravlja tradicionalni stav hrišćanske crkve – da klerikalizacija ne donosi ništa dobro
ni samoj crkvi, i u tome je problem,― rekao je ĐorĎević.
On je naveo da je sada potpuno jasno da je vladici bačkom Irineju više stalo do lične promocije i
promocije
svoje
moći,
nego
do
komemoracije.
„On je poznat kao jerarh tvrĎih stavova, pa se dobro sećate kako je čistio Novi Sad nakon gostovanja
italijanske pozorišne druţine iako su taj grad i Modena, gradovi pobratimi. Ovde se zaista pokazalo da odnosi
izmeĎu drţave i crkve nisu rešeni, zato što se ne znaju nadleţnost jednih i drugih,― istakao je ĐorĎević.
On je podsetio da je komemoracija u Novom Sadu zbog incidenta bila mučna i istakao da su svi duţni
da
se
sa
pijetetom
odnose
prema
stradanju
ţrtava.
„Ono što se zbivalo u Novom Sadu ostavljalo je utisak nečeg i tuţnog i ruţnog, došlo je do sukoba izmeĎu
predstavnikla gradskih vlasti, dakle drţave i eparhije bačke oko toga ko treba da predvodi tuţni zbor i bude
na čelu te komemoracije,― objasnio je ĐorĎević.
Prema njegovim rečima, ţrtve su još jednom u senci incidenta, zaobiĎene, zaboravljene, pa i
uvreĎene, jer kako je istakao, „način na koji je to izvedeno više govori o rivalstvu izmeĎu drţave i crkve.―
„Očigledno je da se drţava ovde povukla, a nije imala pravo i to je greška. Tako je došlo do mešanja
crkve, konkretno eparhije bačke i njenog prvog čoveka u poslove drţave,― objasnio je ĐorĎević.
Na obeleţavanju 70 godina od Racije u Novom Sadu, 22. januara, obezbeĎenje SPC sprečilo je
predsednika Skupštine Vojvodine Šandora Egerešija, gradonačelnika Novog Sada i ambasadore Izraela i
MaĎarske
da
prisustvuju
pomenu
ţrtvama
Novosadske
racije.
Gradskim čelnicima nije bilo dozvoljeno da uĎu u prostor namenjen zvanicama, nakon što su danima sa
Eparhijom
bačkom
razmenjivali
oštra
saopštenja.
Zbog toga je na Tviter nalogu član Glavnog odbora SPS Boris Milićević, poručio OBEZBEĐENJU srpskog
patrijarha i vladika bačkog Irineja i vranjskog Pahomija, da će goreti u paklu.
Iz kancelarije episkopa bačkog, na sajtu SPC izdato je saopštenje u kome se navodi da je Milićević
poznatiji javnosti po svojoj aktivnosti u Gej-strejt alijansi nego po uspesima unutar njegove sadašnje partije.
„Neka je prokleta zemlja u kojoj su paščad puštena, a kamenje svazano,― stoji u saopštenju iz
kancelarije episkopa bačkog.
Predsednik Skupštine Novog Sada Aleksandar Jovanović svoj protest je ţeleo da iskaţe uručenjem
pisma partijarhu sa ţeljom da sazna da li su stavovi Irineja bačkog i stavovi SPC, ali to danas nije uspeo da
učini.
„Rečeno mi je da je danas praznik (Sveti Sava) i da su svi na liturgiji i da će raditi tek od ponedeljka,―
istakao je Jovanović i rekao da to nije prvi istup Irineja bačkog i da on često iznosi različite stavove koji se
tiču materije koja nije iz nadleţnosti crkve.
Извор: https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=01&dd=27&nav_id=577654
Понашање Иринеја Буловића у овом и у сличним случајевима показује само једно: у
циљу спровођења сопствене самовоље, он не преза ни од чега и ништа му није свето, ни светост
жртава, ни углед СПЦ, нити општи интереси српског народа на међународном плану.
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Jош нешто поводом Белог анђела, Милешеве, Завода за заштиту споменикâ културе...
Епископ бачки др Иринеј
Ауторство над Белим анђелом и над свим уметничким делима и културним добрима створеним у
окриљу Цркве и за Цркву припада Цркви. Исто тако, духовно и правно власништво над њима припада
Цркви, а никако држави, или Заводу за заштиту споменикâ културе, или неком трећем. Ако
прихватимо чињеницу духовног и правног власништва Цркве, онда је заиста тачно да власник Белог
анђела није епископ милешевски Филарет (за „гласило берлинске Србије― и за госпођу ПавловићЛончарски он је, јел᾿те, само Филарет; за убудуће слободан сам да им предложим употребу надимка
Фикиили Фића, просто из милоште). Али да ли из тога нужно следи да је власник Завод, којим
поносно руководи и који достојно представља госпођа Павловић-Лончарски? Даље, савршено је
тачно и то да Бели анђео, као и много тога, није само духовна вредност, сакрално благо, елеменат
култа или, прецизније речено, црквеног богослужења, ремек-дело православне и општехришћанске
уметности и, најзад, – али не и на последњем месту, – светиња у сваком смислу, него и културно
добро наше државе. Али да ли из тога следи да је „Министарство културе једино надлежно― за њега
или да, милошћу Завода, банкари имају више права да њиме располажу него епископи Цркве? Не бих
баш рекао! Пре бих рекао да је начин размишљања којим одишу речи госпође Павловић-Лончарски
ригиднији од онога којим се, у освит Стаљинове ере, одликовао народни комесар совјетске просвете
Анатолије Васиљевич Луначарски, бранилац, упркос идеологији, угроженог културног и историјског
наслеђа Русије.
Госпођа Павловић-Лончарски „брани― Белог анђела од владике, од Филарета који је, дабоме,
„привремено― у Милешеви, за разлику од вечитог Завода. Ни најмање се, наравно, не ишчуђавам што
су њеном срцу ближи милосрдни банкари него немилосрдни владика. Она ту заборавља тек једну
ситницу: ништа не зарађује Филарет; све зарађује Милешева, односно Црква. Ништа, па ни кола у
којима путује, а за која га оптужује патриотско гласило Блиц (изворно Blitz), није Филаретова
својина: све припада Епархији, што ће рећи Цркви. Све чиме данас располаже владика Филарет (за
неке Филарет) остаће Цркви; ништа неће наследити ни родбина ни пријатељи.
Да ли је исти случај код милосрдних банкара, па и код саме њихове душебрижнице госпође
Павловић-Лончарски, засад остаје тајна. Но поред овог душебрижништва и добровољног
адвокатисања банкама, – што прота Велибор Џомић, очигледно злонамерно и са предумишљајем, а
противно свим евростандардима, проглашава притиском на суд, – госпођа директор Завода би можда
могла да одвоји мало од свога драгоценога времена и за разматрање следећих чињеница:
1. Милешева прокишњава, а Завод никако да то примети;
2. Милешеву угрожава влага, а Завод има преча посла, и
3. ближи се јубиларна осамстота годишњица Милешеве, а Заводу ни на крај памети не пада да
почне са чишћењем милешевских фресака.
Немојмо имати милости према Филарету, који хоће да и богата Милешева нешто заради, а не да
зарађују само сиромашне банке, али га амнестирајмо бар по тачкама 1, 2 и 3!
Напослетку, остављам тужну и, веровали или не, добронамерну иронију и најозбиљније
закључујем изјавом захвалности госпођи директорки Завода што је овим својим јавно изреченим
ставовима и оптужбама само учврстила и убрзала већ поодавно присутну жељу и намеру већине – а
рекао бих и свих – епископа са подручја Србије да наша Црква што пре оснује и организује свој Завод
за заштиту. Закон јој то омогућује, а има и доста заштитара са највишом стручном спремом коју прати
свест о томе да Милешева и све остале српске православне светиње нису мртви музејски или
археолошки садржаји него живи источници и расадници живота, духовности, културе, и да је синтеза
бриге за њихово очување у што аутентичнијем облику и за њихову функцију у реалном животу Цркве
и културе једини могући курс у будућности, како са црквеног тако и са заштитарског становишта. За
госпођу Павловић-Лончарски и њене истомишљенике наћи ће се, верујем, неког посла и онде где неће
на сваком кораку сусретати ликове попут милешевског Филарета и њему сличних, несвесних своје
привремености и безначајности, а притом – о ужаса! – уверених у своју мисију, своја права и своје
обавезе према светињи којој свим бићем служе, онако како знају и умеју, свесни тога да ће им мало ко
131

рећи хвала, а да ће их кудити и клеветати многи, чак и они који би, по природи ствари, требало да су
им најближи савезници, па и сарадници.
Говорећи о другима, свако говори најпре о себи. То важи и за госпођу Павловић-Лончарски, за
проту Џомића и за мене.
Извор:
http://www.spc.rs/sr/josh_neshto_povodom_belog_andjela_milesheve_zavoda_za_zashtitu_spomenika_kultu
re
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Писмо јеромонаха Иринеја Буловића Владици Лаврентију
Атина, 26. нов./7. дец. 1972.
Од стварања света 7480.
Ваше Преосвештенство, уважени свети Владико.
Благословите! Опростите што Вам досађујем овим писмом, но повода за њ су два.
Први: видех негде лепе божићне честитке у издању Ваше Епархијске штампарије, те бих замолио
да изволите наредити администрацији Ваше Епархије да ми пошаље 50 комада, разуме се са рачуном
заједно, да платим.
Други: опростите ми, но из црквене штампе видим, а и иначе се чује, да ви, владико свети, којег
иначе и ја и толики други уважавамо због несебичне и безрезервне преданости делу ширења речи
Божје, прилично „екуменишете― по Западу на начин који не предвиђају св. Канони. Наиме, може се, и
треба бити пријатељски расположен према сваком, и бити отворен за разговор са сваким и омогућити
сваком да упозна Св. Православље. Но све је то јасно. Молитве, заједничарење с инославцима је
друго. Оно је, под претњом рашчињења и одлучења изричито и непопустљиво забрањено свима нама,
од Патријарха до обичног крштеника (ср. Само 45. апост. Правило а и толика друга). Забрањена је и
приватна заједничка молитва с инославним, а камоли учешће, активно учешће иноверних у
православној св. Литургији, том изразу и печату црквеног јединства у вери, а не средству за
постизање тог јединства.
А Ви, Преосвештени, на жалост моју и свих Ваших поштовалаца не држите много до тог већ
разни протестанти и други певају, док ви слушате, или читају апостол, итд. (на пр. тако нешто чак и
не осећајући да је ту посреди нешто шкакљиво, износи један чланкописац у последњем
„православљу―, од 1. 12. 1972. где вели како је пастор читао Апостол у Вашој Литургији). Ако се
сећате, пре годину, о. Атанасије и ја смо, мада с горчином и болом у души, били приморани, по
савести, да одбијемо част саслужења с Вама баш због тога активног присуства инославних у
Литургији, док у другим приликама, када нема тога већ је Литургија само за православне и од
православних, увек радо прихватамо част саслужења са Вама.
Но, молим, чујте и почујте најљући бол мој, и љуту тужбалицу. Дознадох наиме, да сте учинили
нешто што се једва усуђују да учине и најлевичарскији „фанариотски екуменици― а то је, авај, не само
молитвено општење с инославцима, што се још можда може и појмити због прилика у којима сте на
Западу, већ „светотајинско, причасно општење, општење у Трпези Агнецевој.― Конкретни податак
гласи да сте на служби у Аугсбургу, јуна 1971. причешћивали „или почели причешћивати све одреда,
ко год је хтео: православне, Латине и протестанте. Ако је то тачно, онда леле и куку! Жао ми је што
овако зборим, но моје речи извиру из бола мога срца и из протеста целог мога бића, и као монаха и
као човека који покушава да богословствује из Св. Отаца и по њима. И то да учини ко? Наш омиљени
и познати Владика Лаврентије! Ако је горња вест тачна (а оне претходне о заједничком мољењу су
тачне, јер сам и сам видео), ја Вас молим, не у своје име, већ у име Светог Саве и Св. Симеона, бораца
за чистоту вере православне и за очишћење српских земаља од сваке духовне куге, тј. јереси и
кривоверја, у име србских мученика и исповедника, а нарочито у име новомученика наших из
последњег рата који у НДХ падоше јер претпоставише Православље јереси, у име свих Св. Отаца и
Учитеља Цркве; у име Светог и неизмењеног Предања Цркве; у име свих прошлих и будућих векова
историје црквене, у име самог Господа Христа, Началника и Савршитеља свете и непорочне и
савремене вере наше Православне; немојте, Владико, Бога ради немојте!
Досад је Српска Црква вазда уживала велики углед међу Грцима и међу Русима, и уопште у
православном свету, због свога трезвеног и благоразумног става према јеретицима, става
безјеванђелскога, по речи: „Будите мудри као змије, и безазлени као голубови!― Немојте, преклињем
Вас, да преко Вас и за Вас нама једноверна браћа помисле да се, ето и чеда Св. Саве утопише у
баруштинама пуним муља и жабокречине духовне, које се зову милозвучним именом „екуменизам,― и
да стану нарицати: „Како падоше силни― (израз еп. др. Данила).
Надам се да ћете разумети моје мотиве за ово писмо и да се нећете озлобити нити пак оскорбити
због оваквог мог призива к Вама. Да Вам не написах ове речи и не упутих ову вапајну молбу, сматрам
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да ми то не би опростио св. Марко Ефески, чије учење изучавам и о којем припремам тезу, помоћу
Божјом и светих Ваших молитава. Опростите и благословите! Уз метанички поздрав, остајем Вашем
Преосвештенству одани у Господу недостојни послушник.
Јеромонах Иринеј
П. С. Молим одговор, Преосвећени, по обема тачкама писма.
Ово писмо објављујемо као сведочанство о томе кроз какве је све мене по питању ставова и
односа према црквено-јерархијским ауторитетима пролазио Иринеј Буловић, а да је притом сачувао
само једно: осионост, бахатост и немогућност да уочи разлику између своје самовоље и Божје воље
и интереса Цркве које је управо скромни и смирени владика Лаврентије неупоредиво боље и снажније
од њега заступао. Те његове особине су главни покретач сваког зилотског секташтва, што је управо
болест од које се Буловић никада није излечио.
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Министарство верâ или Канцеларија за сарадњу са Црквама и верама – непотребна
дилема
Епископ бачки Иринеј
Изјава мандатара Владе Србије, г. Ивице Дачића, о оснивању Канцеларије за сарадњу Владе
Србије са Црквама и верским заједницама изазвала је код једног угледног јерарха наше Цркве
одређено неразумевање. Чуо се и коментар да ће се то негативно одразити на неке од виталних
елемената верског живота.
Изнета је помало невероватна теза – не само за теологе – да је Министарство вера (ваљда: causa
per se) институција која осликава „значај Цркве као чувара основних вредности једног народа, једне
државе...―, при чему аутор те тезе и не живи у држави о чијим институцијама износи критичке
примедбе, a у држави у којој живи не може ни да сања ни о „верској комисији― из Брозове ере,
акамоли о неком европском и демократском моделу из ове области.
Морамо истаћи да се овде, свакако, ради о неразумевању, веома уско фокусираном и
једностраном сагледавању проблема, како у погледу до сада постигнутих решења, тако и у погледу
концепта који ће бити примењен.
Из тог разлога, осећам обавезу да, са своје стране, дам своје виђење ствари.
1. Сви темељни закони и подзаконска акта која регулишу однос државе и друштва са Црквама и
верским заједницама (Закон о Црквама и верским заједницама, Закон о реституцији имовине Црквама
и верским заједницама, Уредба о организовању и остваривању верске наставе, Уредба о вршењу
свештеничке службе у Војсци Србије) донети су у претходном периоду. Сматрамо да је сада нужно,
кроз једно ефикасно и потпуно оперативно тело, учинити све што је потребно да се донета решења, у
сарадњи са Црквама и верским заједницама, до краја спроведу у пракси.
2. Министарство верâ, као самосталан државни орган, укинуто је у мандату претходне владе и
сведено на ниво секретаријата. Примећујемо да се тада актуелни критичар није огласио.
3. Министарство вера, као самосталан орган, не постоји нигде, ни у једној савременој европској
држави, укључујући и Републику Српску као државни ентитет, па и Црну Гору, међународно познату
као Монтенегро, а у исламском свету као Карадаг.
4. Укључивање ресора верâ у други ресор – постојала је опција укључивања у Министарство
културе, информисања, дијаспоре и вера – због сложености процедурâ свакако не би задовољило ни
критичара садашњег решења.
5. Сви, укључујући и високе представнике Цркава и верских заједница, морају прихватити
чињеницу да је због економске кризе, која ће бити све тежа, била оправдана стратешка одлука и
предизборно обећање свих политичких снага у Србији о рационализацији система државне управе.
Имајући у виду то да су мандатар и сви који ће чинити нову Владу Србије показали апсолутно
добру вољу и намеру да се ангажују на афирмисању верских слобода и унапређењу сарадње државе
са Црквама и верским заједницама у свим областима од јавног интереса, уверен сам да ће будућа
пракса у потпуности демантовати критичара предложеног решења, а да ће Канцеларија Владе Србије
за сарадњу са Црквама и верским заједницама битно допринети изградњи конструктивног и
сарадничког односа државе Србије са Српском Православном Црквом и осталим традиционалним
Црквама и верским заједницама, при чему се подршка Србије неће ограничавати њеним данашњим
границама, понајмање ће пак бити ускраћена Цркви у Црној Гори, међународно познатој као
Монтенегро, а у исламском свету као Карадаг.
Нови Сад, 23.07.2012
Информативна служба Епархије бачке
Извор:
http://www.eparhija-backa.rs/novosti/ministarstvo-vera-ili-kancelarija-za-saradnju-sa-crkvama-iverama-nepotrebna-dilema
Овај текст смо навели као пример гнусног пљувања по сабраћи архијерејима (наравно, без
именовања) и општим интересима српског нараода, како у Србији тако и у региону, нарочито у
Црној Гори коју Буловић презриво и недуховито назива Карадаг, а све са циљем додворавања
корумпираним политичарима.
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Autentičan mostograditelj duhovnosti
Prvo ţelim da se zahvalim u ime Pravoslavne crkve na pozivu i u ime te zahvalnosti koju i ovde
ponavljam kako nadbiskupu Stanislavu Hočevaru, tako i Njegovoj ekselenciji monsinjoru Sbarbaru, nunciju
u Beogradu i svima vama. Posebno, dakle, hvala za ponuĎenu priliku, da svoja skromna razmišljanja, utiske i
osećanja podelim večeras sa vama, u ovom svečanom trenutku kada čitava Rimokatolička crkva širom sveta,
uz učešće i ostalih hrišćana i svih ljudi dobre volje, proslavlja srebrni jubilej pontifikata, arhipastirske sluţbe
Njegove Svetosti episkopa grada Rima, nazvanog večnim gradom, poglavara Rimokatoličke crkve, kako mi
pravoslavni kaţemo u nama bliskoj terminologiji, patrijarha čitavog hrišćanskog zapada.
Srebrni jubilej je dogaĎaj, povod za sve nas da se zamislimo nad primerom i porukom njegove ličnosti.
Nadam se nećete zameriti što nisam pripremao nikakav poseban referat, neko paţljivo pisano i biranim,
merenim i odmerenim rečima svečano izlaganje, nego ću pokušati, koliko je mogućno, na dostupan,
razumljiv način, spontano i onako kako u ovom trenutku mislim i osećam da odgovorim na temu koja mi je
zadata. I to po mogućstvu u što kraćem obimu.
…Najpre dozvolite da prosto vernike, braću i sestre kako ove parohije, tako i ostale prisutne podsetim na
smisao, poruku samog počasnog naziva ili počasnog atributa kojim je Crkva od pradavnih vremena,
verovatno već od apostolskih vremena, počastvovala episkopa grada Rima. Reč „papa― je verovatno
orijentalnog porekla i znači „otac.― Pre svega duhovni otac. To je, naravno, i značenje termina „patrijarh―
koji se koristi na Istoku, mada ni termin papa nije nepoznat, jer episkop aleksandrijski se takoĎe zove papom
u Africi. I reč patrijarh ima slično značenje, jer je u njenoj osnovi isto reč otac. I obična reč pop, u našem
narodnom jeziku, svakodnevnom načinu govora svih Slovena, i katolika i ostalih, koja na izvornom grčkom
jeziku glasi „papás,― slično kao ―papa‖ i znači isto to – otac.
Verujući, dakle, pre svega svi rimokatolički vernici, u svakog episkopa, a posebno u prvoga meĎu svojim
episkopima, onoga koji je tokom niza vekova, čitavih 1000 godina bio i prvi episkop čitave hrišćanske
vaseljene ili ekumene, dok je postojala jedinstvena i jedina hrišćanska ekumena, nadamo se i molimo se
Duhu Svetom da će ponovo kad-tad doći vreme postojanja jedinstvene hrišćanske vaseljene, kada će, ako se
to u istoriji ostvari, kao što se nadamo i molimo, ponovo, po drevnom kanonskom poretku episkop grada
Rima, biti prvi episkop hrišćanske vaseljene.
Govoriti, dakle, o tom prvenstvu, imam utisak, i dozvolite da ga podelim sa Vama, da je današnji papa
rimski, Njegova Svetost Jovan Pavle Drugi i lično doţiveo i pred čitavim svetom svedočio svoje sluţenje i
svoje prvenstvo, pre svega upravo kao sluţbu i sluţenje u ime ljubavi Hristove. Ne kao vršenje vlasti i
jurisdikcije u prvom redu, ne kao činjenicu juridičkog ili pravnog stanja stvari, nego pre svega kao činjenicu
novog našeg blagodatnog ţivota u Hristu, ţivota kao nove tvari u Hristu, preporoĎenih i Duhom Svetim
isceljenih ličnosti, krštenih, miropomazanih i pričešćenih svetinjama Tela i Krvi Hristove.
U tom svetlu, dakle, treba naglasiti, taj naglasak na sluţenju, a ne na vladanju. To izvorno jevanĎelsko
učenje iz ţivota i prakse bitno doprinosi i premošćavanju razdaljina i rastojanja meĎu onima koji veruju u
ime Hristovo… Ličnost Jovana Pavla Drugog zaista izvršava funkciju i druge svoje počasne titule, titule
pontifeksa, mostograditelja, sluţeći svima, pre svega, svojoj Crkvi i njenom jedinstvu, a zatim sluţeći koliko
je najbolje i najviše moguće jedinstvu svih. On time zaista gradi mostove i ostvaruje sebe kao autentičnog
mostograditelja duhovnosti, pontifeksa.
Ne treba da prećutim da je jedan od velikih svetih otaca, učitelja po kojem sam i ja nedostojan dobio
svoje monaško ime Irinej, sveti Irinej, episkop grada Liona u današnjoj Francuskoj, inače rodom Grk iz Male
Azije i posredno učenik Svetog Jovana Bogoslova, apostola ljubavi, i prvog u istoriji Crkve koji je dobio
počasni naziv teologa – bogoslova. Taj čovek koji je svojim ţivotom, svojom ličnošću u sebi spajao jedinstvo
ljubavi, hriščanski Istok i Zapad, znači vaseljenu, kao da je, takoĎe, bio i uzor i prethodnik današnjem papi
rimskom Jovanu Pavlu Drugom koji i svojim ţivotom i sluţenjem potekavši iz Istočne Evrope, iz našeg
slovenskog sveta, i provevši svoj ţivot u Poljskoj crkvi do 1978. godine, do izbora na katedru Petrovu u
Rimu, u blizini i u kontaktu sa Pravoslavnom crkvom i sluţeći kasnije i do danas, noseći krst, kako je ovde
lepo rečeno pre mene, toga sluţenja, takoĎer, na taj način sjedinjuje Istok i Zapad u ţelji da gradi i gradi
mostove meĎu njima.
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Zašto sam to spomenuo svetog Irineja Lionskog? Jer je on nekada, u osvit trećeg veka po roĎenju
Hristovom, kao veliki teolog, čitave Crkve Istoka i Zapada, govoreći o prvenstvu Rimske Crkve, u tadašnjem
hršćanskom svetu, nazvao tu crkvom „Crkvom koja predsedava u ljubavi.―
Tu je suštinska dimenzija i ja verujem da to što sad govorim ne izraţava samo mene i samo pravoslavno
shvatanje, nego da izraţava i sve Vas i da izraţava autentično shvatanje katoličkih hrišćana, uključujući i
samog Njegovu Svetost papu Jovana Pavla Drugog. Suština njegove sluţbe, njegove odgovornosti, njegovog
poloţaja u Rimokatoličkoj crkvi, u tome da ulaţe sav napor da doprinese sluţenju, spasenju svih na način
kako kao čovek najbolje moţe i ume, u ljubavi i u ime ljubavi, radi spasenja svih.
To je sadrţaj, uostalom svakog prvenstva, episkopskog, svešteničkog i meĎu vernicima i izmeĎu starijih i
mlaĎih i tako dalje. Nekako mi pravoslavni, u svojoj teološkoj viziji ovih problema ne bismo hteli da periode
istorijske hipertrofije tog prvenstva u sluţenju i predsedavanju u ljubavi, pa ne uvek i uspešne formulacije
toga, tokom vekova popravljamo tako što bismo nudili kao drugo rešenje, drugu perspektivu ukidanje ili
atrofiju svakog takvog sluţenja u Crkvi. Naprotiv, smatramo da sinteza i uzajamno proţimanje dvaju
osnovnih načela u organizaciji Crkve: načela sabornosti, kako ga mi nazivamo, ili sinodalnosti, načela koje je
Drugi vatikanski sabor, takoĎe naglašavao i u tome se susretao i proţimao sa Pravoslavnom crkvom i celom
Crkvom svih vekova. Načelo, dakle, kolegijalnosti, ali i načela da ta zajednica u Hristu ne moţe biti
bezglava, kao što ni Crkva nije bezglava, nego je telo Hristovo, a Hristos je glava Crkve.
Mislim da je sličnost današnjeg pape, koliko sam ga ja doţiveo i upoznao, veoma svesna svih tih
dimenzija i drugih koje ja u ovom trenutku na kratak način ne mogu i ne ţelim ovde da izlaţem pred vama.
Njegove reči „Otvorite vrata Hristu i ne bojte se!―, koje su citirane u kratkoj reči programa ove
svečanosti, čini mi se, koliko sam ga ja, ponavljam, upoznao da su najbolje ili su jedne od najboljih koje
izraţavaju njegovu ukupnu ţivotnu filozofiju, njegov put i način sluţenja spasenju i jedinstvu.
Taj, na prvi pogled veoma jednostavan, ne znam da li je tačno, ali kaţu, negde sam pročitao, da je za
vreme ovih 25 godina svoga sluţenja na apostolskoj katedri u Rimu, tri puta prevalio rastojanje izmeĎu
Zemlje i Meseca, ako je to tačno. U svakom slučaju, putuje neumorno uprkos krsta oronuloga zdravlja i
poodmaklih godina, do današnjeg dana, bukvalno. Uvek u toj misiji i svestan te misije. Mislim da duboku
uverenost u smisao svoje sluţbe, ma kako bilo ko na svetu shvatao tu sluţbu i tumačio, prihvatao ili manje
prihvatao ili prihvatao sa rezervom, da tu duboku uverenost i odanost na vršenje sluţbe do kraja, do krvi i
znoja, kako traţi JevanĎelje, da mu to ne moţe odreći niko.
Ja sam imao prilike da upoznam izbliza i njegovog prethodnika, čije ime je takoĎer uključeno i njegovo
ime, blaţene uspomene Pavla Šestog. To je bio drugačiji temperament, ali isto tako impozantan u svojoj
jednostavnosti, smernosti i usrdnosti samog sluţenja.
Današnjeg papu Njegovu Svetost Jovana Pavla Drugog sam sretao, koliko sam mogao da, po svom
sećanju, mogu reći napuklom, nabrojim četiri puta najmanje. Tri puta zajedno sa mojom bratom mitropolitom
crnogorsko-primorskim Amfilohijem, a jedanput sa još trojicom episkopa, bez pomenutog mitropolita. To je
bilo nedavno, za vreme sluţenja svečane pontifikalne liturgije u Osijeku.
Svaki put, kako pre deset godina kada smo prvi put razgovarali sa Njegovom Svetošću, tako i prošlog
februara kada smo dva puta, jedanput po zvaničnom protokolu, a drugi put za privatnim obedom, mimo
svakog protokola, na poziv Njegove Svetosti razgovarali. Razgovor je uvek bio srdačan i iskren, u atmosferi
ljubavi i zainteresiranosti za nas, za naše probleme i teškoće, za naš krst, ţelje da nam pomogne koliko je
najviše moguće. Mi smo bili, moram to da naglasim, impresionirani tokom tih razgovora dobrom
obaveštenošću i ţeljom Njegove Svetosti da prati do upojedinosti ţivot i probleme naše crkve i drugih
pravoslavnih crkava. Iz pitanja koja je postavljao to se moglo videti i osetiti. Naravno, naši odgovori su bili
analogni i mi smo sa uzbuĎenjem u duši, konstatovali upravo to, da u nama ne vidi neke strance, neke manje
vredne hrišćane.
To je pokazao poklonoviši nam i episkopski krst koji daje rimokatoličkim biskupima i jedan od njegovih
bliskih saradnika nam je kasnije rekao, jednostavno, bratski, s ljubavlju: „Nemojte misliti, da je to samo
kurtoazija. Da je kurtoazija, dobili biste nešto drugo, moţda, na poklon knjigu ili nešto prigodno. Ali, pošto
ste dobili krst i prsten to vam je poruka da u Vama vidi zakonite episkope crkve Hristove kao što vidi u
svojim biskupima.― Nas je taj čin još više ganuo.
Već sam prekršio datu reč da ću pokušati da ne budem preopširan. Molim za oproštaj ali sam ţeleo da sa
nekoliko reči iznesem ceo doţivljaj koji čovek ima u susretu sa ličnošću koja bi imala puno prava da ţivi
povučenije nego što je to ţiveo ijedan episkop u istoriji, samo ako se pozove na stanje svoga zdravlja i na
svoje godine. Ali uprkos tome krstu, prema onome kako rekoh, i to svakim danom, svakim činom ponovo
svedoči, da potpuno proviĎajući sebe i svoju prirodnu, ljudsku potrebu za predahom, odmorom, za lečenjem,
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za nekim ličnim ţivotom, on se trudi, eto, neprekidno da naĎe vremena i za razmišljanja, za meditaciju, za
bogoslovske tekstove, za poeziju čak kao što smo čuli.
Ta ogromna snaga volje i spremnost na potpuno samopoţrtvovanje je nešto što svedoči o veoma
intezivnom unutrašnjem duhovnom i molitvenom ţivotu i projavljuje duhovnu snagu kakva se danas, a
moţda i drugim vremenima, ali danas posebno, veoma retko sreće. Zato i na one koji ne dele sve sadrţaje u
veri sa braćom i sestrama rimokatolicima, hrišćane pa i nehrišćane njegova ličnost deluje sa izuzetnom
snagom… Ne znam koliko sam u stanju da to iskaţem.
Eto, iz tih mojih ne suviše retkih, ne suviše čestih iskustava jednog običnog episkopa jedne nevelike
Crkve, kao što je ova Crkva kojoj sluţim, mogu, ipak, da tvrdim da sam osetio prisustvo jedne zaista izuzetne
i na svoj osobeni način harizmatične ličnosti na granici razmene milenijuma.
U ovom trenutku ţeleo bih da ovaj jubilej i ovu svečanost čestitam svima vama ovde sabranim. Ţeleo bih
da zamolim kako preuzvišenog domaćina poglavara ove nadbiskupije monsinjora Hočevara, kao monsinjora
EuĎenia Sbarbara, ličnog izaslanika Njegove Svetosti, da i Njegovoj Svetosti lično prenesu pozdrave
Njegove Svetosti našeg patrijarha, koji ovde ima prisutne izaslanike već imenovine, kao i moje najskromnije
iskrene čestitke…
…Glavno je da se naĎe vremena i mogućnosti za bratski razgovor sa dvojicom bliskih saradnika Njegove
Svetosti Jovana Pavla Drugog. Ja sam eto i na taj način, nedavno bio njegov gost i mogu i to da kaţem u
tolikom mnoštvu poslova i briga, nošenja krsta ţivotnog i pastirskog, ipak, je kao što su mi rekli, nalazio
vremena da upita: „Gde su oni vescovi Serbi – srpski episkopi koji su bili kod njega.― To je takoĎe bilo
dirljivo i za vladiku Amfilohija i za mene.
Tako, dakle ţelim, da molitvama od Gospoda koji je glava svoje Crkve da mu podari bolje zdravlje, da
mu da snagu i dovoljno dugovečnosti da izvrši svoju misiju i sluţbu na način kako najbolje sam ţeli kad je
nasamo u molitvi sa Gospodom. Sa tom ţeljom i čestikom zaključujem ovo svoje obraćanje i zahvaljujem se
na paţnji i strpljenju.
Bog neka je sa svima nama!
Извор: http://www.novinar.de/2007/03/16/podsecamo-ko-manipulise-vladikinim-recima.html
Овај текст је обраћање епископа бачког Иринеја на свечаној академији поводом
двадесетпетогодишњице избора папе Јована Павла Другог у београдској Катедрали Блажене Девице
Марије. Наводимо га уз молбу читаоцима да ове ставове и тон упореде са оним из писма Иринеја
Буловића епископу Лаврентију у којем римокатолике, између осталог, непрестано назива ни мање ни
више него јеретицима.
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Поступак Светог Синода у случају Епископа милешевског Филарета
Представка Сабору епископа бачког Иринеја (2015)
У случају суспензије епископа Филарета Синод је направио читав низ недопустивих и
нелогичних пропуста, који се косе како са горенаведеним црквеним Предањем тако и са
позитивним државним законодавством (прекршено је неколико државних закона и норми), због
чега би на било ком националном или међународном суду одлука била оспорена и одбачена, а
Црква доведена у непотребну конфронтацију са државом и са јавношћу, као што је и доведена
са покушајем прејудицирања кривице, пресуде и оправданости читавог случаја преко јавних
гласила.
Из Одлуке није јасно да ли Синод уопште има свест о томе да суди једном епископу. У црквеном
Предању, Оци су имали свест да су сабрани ради суђења, које мора бити правично и у складу са
Предањем.
Синод треба да се одреди и да одговори на питање да ли је седница од 10. марта била Суд и
суђење епископу Филарету. Ако то јесте био Суд, зашто није поштована процедура, на јеванђелскоканонским претпоставкама, са изасланствима, завршеном истрагом и подигнутом оптужницом, са
могућношћу његовог оправдања и покајања? А ако Синод није био Суд, онда није имао право да га
разреши и чланови Синода треба да дају одговор на основу чега су га разрешили. Исто тако, треба да
се да одговор и на питање колико је чланова Синода учествовала у овој работи и зашто није поштовао
1. канон Цариградског помесног Сабора из 394. године.
Као прво, Синод и сам констатује да истрага није завршена, али ипак доноси одлуку о разрешењу.
Односно, пресуда је донесена не само пре суђења него и пре покретања поступка за кривичну
одговорност и пре окончања истраге.
На другом месту, као тужиоци-сведоци наведена су ОДРЕЂЕНА лица, а не „веродостојни људи,―
при чему тачно и таксативно треба да буде наведено ко су ти који оптужују епископа и за које
преступе. Нигде на свету не постоји пресуда (уколико је Синод заиста намеравао да делује као Суд)
од пола странице у којој је паушално наведено на основу исказа непознатих сведока; извесних
поступака и прегледа материјално-финансијске документације. Чак су и комунистички судови били
присиљени да одлуке заснивају на јасним и наведеним исказима и потврђеним сведочењима и
доказима, а једино је УДБА имала право да на основу „оперативних сазнања и информација― подноси
оптужнице које се нису морале посебно доказивати, а сам налаз истраге или је довољан за смену, па
даље истрага нема смисла, или није довољан, па је смена самовоља и правно насиље.
Ако се претпостави да је свако невин док му се не докаже кривица, на основу чега је владика
Филарет разрешен и на основу чега му се даје само пола плате? Државни закон о раду, који је Црква
дужна да поштује јер је епископ Филарет, de iure и de facto њен упосленик, предвиђа да се током
суспензије и до коначне одлуке прима пуна плата, односно уколико се налази у затвору четвртина
плате (Закон о раду Републике Србије, члан 168 и даље).
Осим тога, и та кривична казна у црквеном законодавству, казна половине школарних примања,
односи се на случајеве када је неко од свештеника „оба реда― под забраном свештенодејства (чл. 219 и
221 у става СПЦ), а не односи се. на епископат, нити је епископ Филарет под забраном
свештенодејства.
Синодски поступак није валидан ни са црквеног ни са правног аспекта. Језик којим је
одлука писана правно је неутемељен, а одлуке су половичне, нејасне и неизводљиве (тражили су
да буде у Патријаршији и да сарађује са Комисијом, која ће да настави са својим радом, ваљда на
терену где се све и догађало, што је физички немогуће, а притом му нису доставили оптужницу нити
разлоге због чега га туже). Стога се одлука Светог Синода број 227 од 10. марта 2015. мора у
потпуности одбацити и поништити, као што, уосталом, и пише у покушају диспозитива одлуке да
се разрешава до редовног заседања Сабора.
Конкретније:
У случају Епископа милешевског Филарета он је, одлуком Светог Архијерејског Синода бр. 227
од 10. марта 2015. године, разрешен од управљања Епархијом милешевском, а све уз позивање на
горепоменути члан Устава СПЦ (члан 70, тач. 35, ст. б), у коме пише да Свети Синод суди у првој
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инстанци „канонске кривице Архијереја―. Ово значи да је донесена пресуда разрешења од управљања
Епархијом милешевском као казна (макар и привремено) и са постављањем администратора, без
претходно спроведеног процеса. Канони налажу да такву пресуду може да донесе само Сабор једне
помесне Цркве, што значи Свети Архијерејски Сабор Српске Православне Цркве9. Са тим се слаже и
важећи У став Српске Православне Цркве који у свом 111. члану каже следеће:
Епархијског Архијереја може Свети Архијерејски Сабор са управе уклонити само по канонској
осуди, или разрешити по доказаној немоћи, или по установљеном: престанку једнога од услова из
члана 104, као и на основу оправдане молбе за пензију.
У истој тој одлуци је и покренут поступак за кривичну одговорност, иако је пресуда већ донесена,
па макар и привремено, а без могућности да се оптужени оправда.
СЛУЧАЈ ЕПИСКОПА ГЕОРГИЈА
Што се тиче случаја епископа Георгија, на многе начине ради се о истим пропустима као и у
случају епископа Филарета, с тим што је направљен додатни пропуст јер је Уставом СПЦ за
Америку и Канаду предвиђено да епископима са територије Америке и Канаде у првој
инстанци суди Епископски савет Америке и Канаде. Синод се, незван, нашао на туђем послу. Да
ли је притом било више игноранције или ароганције остаје заувек „запретено.―
Нови Сад, 12. маја 2015.
Епископ бачки Иринеј
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