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ПРЕДГОВОР

“Па му поче демонски месија, 
лажне вјере пружат’ посластице”

Његош

Овај зборник, широј јавности до сада непознатих докумената везаних за 
организацију коју је група грађана Цетиња основала прије неколико година у локалној 
полицијској станици, под називом “Црногорска православна црква“ – има за циљ да 
добронамјерном а неупућеном читаоцу, кога интересује ова проблематика (па макар и 
из дневно политичких разлога), сасвим објективно предочи мотиве оснивача, суштину 
те организације као и реакције помјесних православних цркава на појављивање ове 
групације која, здушно помогнута режимским медијима, жели себе да представи као 
канонски утемељену и у православној васељени признату цркву.

Приређивачи, наравно, немају илузију да ће нешто битно промијенити у 
начину размишљања и понашању носилаца раскола, јереси, вјерских странпутица и 
обмана – тиме што ће кроз публиковану документацију и свједочења, приближити и 
освијетлити морални лик и суштину намјера главних реализатора овог давно зацртаног 
пројекта, чији је циљ разбијање духовног и физичког јединства српског народа а који 
само у временима дубоких моралних суноврата и економских криза постаје актуелан 
и политички интересантан, али се надају да ће макар један дио оних који слиједе ове 
“трговце душама“ – увидјети своју заблуду и вратити се на благословени пут вјере 
Христове. 

Прије него покушамо да читаоцу макар дјелимично освијетлимо овај најновији 
(већ виђен али не и последњи) покушај промјене духовног идентитета Црногораца, 
у најкраћим могућим цртама ћемо дати историјски ток глобалних геополитичких 
притисака на територију коју заузима данашња Црна Гора и који су собом носили 
снажан утицај великих свјетских религија: православља, римокатоличанства и ислама 
на локално становништво.

Подјелом Римског царства (395) ова територија припада Источном ромејском 
царству, што ће се и огледати у вјековном утицају хришћанског Истока на ове 
просторе.

Послије шизме (1054), тј. раздвајања до тада јединствене Цркве Истока и 
Запада, и формирањем Римокатоличке цркве, не престаје интерес Западног царства за 
утицај на свим а нарочито на ближим и сусједним територијама.

Користећи нејединство у нашем народу, сиромаштво и племенске подјеле, тај 
утицај је био значајно изражен у појединим периодима, иако је Зетска митрополија, 
коју је на Михољској превлаци 1219. год. основао Свети Сава, успијевала да одржи 
духовно јединство народа и стабилност Православља, настављајући традицију древне 
неподијељене Цркве.

Послије пропасти Душановог царства нестаје моћне државе која се могла 
одупријети разним притисцима и наилази период турске доминације на ширим 
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просторима, па је значајан број православаца био приморан да промијени вјеру. Да 
би снажније учврстили власт у освојеним српским подручјима Турци укидају Пећку 
патријаршију (1766), на престо Светога Саве доводе Грке из Цариграда представнике 
Васељенске патријаршије (Фанариоте) и Српска црква бива разбијена по појединим 
покрајинама. Послије Балканских ратова и ослобођења, дуго чекано поновно уједињење 
свих епархија у Пећку патријаршију коначно је реализовано.

Аустроугарском окупацијом Босне и Херцеговине и касније почетком Првог 
свјетског рата јединство Патријаршије поново је нарушено и црно - жута монархија 
широм отвара врата римокатоличкој цркви на свим окупираним територијама.

Коначним ослобођењем и формирањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
интегритет Патријаршије је сачуван, поновним окупљањен разједињених епархија 
око пећког трона.

Други свјетски рат доноси нова искушења српском народу. Хрватски фашисти 
убијају, протјерују и насилно преводе у римокатоличанство Србе у Хрватској. 
Павелићев режим формира тзв. “Хрватску православну цркву“ која ће бити узор 
атеистичкој власти у послератној Југославији да покрене иницијативу за формирање 
македонске а са извјесним закашњењем и црногорске цркве (иако се ова два покушаја 
формирања нових црквених заједница никако не могу поистовјетити – о чему ће бити 
ријечи у поговору ове књиге).

Педесетих година политичко – вјерски сепаратизам није био толико близак, а ни 
потребан, тадашњој власти која је формирала “Удружење православног свештенства“ 
и преко њега вршила не мали утицај на рад Митрополије, па није било реалне потребе 
да се ради на формирању неке нове (режимске) цркве.

Пошто безбожном режиму, за вријеме митрополита Данила Дајковића, не 
полази за руком да доведе “свог“ човјека за викарног епископа, почиње убрзан рад 
на организовању “алтернативне“ црквене организације ангажовањем за ту лакрдију 
уцијењених, девијантних особа криминалне прошлости, који, (не претјерано вјешто) 
почињу да играју задате улоге у путујућем позоришту “Дукљанско-монтенегринска 
црква“, према сценарију креираном на “блиском западу“ а разрађеном у локалним 
полицијским станицама.

Они који присуствују скуповима (митинзима) ове “вјерске“ организације, могу 
да примијете увијек исте особе у одеждама православних свештеника које организатор 
позива ради потпуније обмане неупућених посматрача, и који себе називају владикама, 
митрополитима, архиепископима и сл. а које нико нормалан у хришћанском свијету не 
признаје за свештенике, осим они један другог. Организације којима они припадају а 
које себе називају “црквама“ су такође склепане на брзину готово по истом сценарију 
као ова катунска, па се чак и датуми поклапају (бугарски расколници, Украјинска пр. 
црква – кијевски патријархат, Украјинска аутокефална православна црква, Италијанска 
православна црква, истинска руска православна црква, Украјинска унијатска црква 
...). Очигледно да нараџанста боја није модерна само у прозападно орјентисаним 
политичким круговима источне Европе, него и “манекени” са наших подручја поручују 
свештеничке одежде тог колорита од истог креатора и код истог кројача.

Сви они међусобно знају ко су и шта су и колико су “ свештеници “ и колико 
их интересује Господ, Црква и спасење а такође то знају и представници атеистичких 
режима који их подржавају, али се због кратковидих политичких и материјалних инте-
ре са упуштају у сав тај хаос са несагледивим последицама. Примјер за катастрофалне 
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ефекте непоштовања канонског поретка и устројства Цркве православне имамо 
у Украјини гдје тренутно осим Украјинске православне цркве са блажењејшим 
г. Владимиром на челу, имамо још четири вјерске заједнице које себе називају 
Украјинском православном црквом. Очигледно да је циљ западних ментора постигнут, 
- разграђено је духовно јединство колијевке руског православља, а последице тог 
духовног малигнитета се осјећају и на нашим просторима (као и у Молдавији, 
Бугарској, Македонији ..).

Вјероватно је, и да ћемо ускоро бити свједоци формирања “вјерског подземља“ 
некакве расколничке интернационалне организације која ће објединити све канонски 
непризнате и анатемисане “вјерске“ организације и секте, потпуно уклопљене у дух и 
организацију Новог свјетског поретка (уствари – хаоса), и која ће тврдити да је управо 
она утемељена на исконским принципима вјере православне (или какве већ).

Суочени са реалношћу (хронолошки пореданих) докумената, сви (поновићемо) 
добронамјерни а неупућени читаоци, требало би да, водећи рачуна о својој и будућности 
свога потомства, преиспитају своје површне, тренутне и чини се, ситношићарџијске 
политичке мотиве и не дозволе да буду увучени у душепогубне воде и поноре 
расколничког проклетства и тиме направе највећи гријех пред Господом – који “ни 
мученичка крв не може опрати“.

А ако макар и једна заведена честита душа, којој се сва та етнофилетистичка 
“прича“ са увођењем “здраве капиталистичке конкуренције“ у вјерски живот 
Црногораца, чини блиском и прихватљивом, суочена са фактима црквених канона 
и историјских чињеница предочених у објављеним документима, увиди страхоте 
пута којим је воде политичари који се јавно декларишу као атеисти, агностици 
и сл. и анатемисани и рашчињени “свештеници“ и секташи, па се покајно врати у 
благословену заједницу Цркве Христове, онда је ова публикација постигла циљ и труд 
није био узалудан.

А они који никада нијесу из вјерских разлога ушли ни у једну цркву (храм) и 
који се Бога не боје а људи не стиде а “региструју цркве као трафике“, измишљају нови 
језик, нови морал, нову историју, нове обичаје, треба да знају да је Црква Христова 
надживјела јаче силнике, моћнија царства и организованије секте а да је коров заборава 
одавно прекрио њихове осниваче.

Славко Крстајић
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А бијаше и лажнијех 
пророка у народу, као што ће 
и међу вама бити лажнијех 
учитеља, који ће унијети 
јереси погибли, и одрицаће се 
господара, који их искупи и 
доводиће себи наглу погибао.

2. И многи ће поћи за 
њиховијем нечистотама којима 
ће се хулити на пут истине.

3. И у лакомству ловиће 
вас измишљенијем ријечима. 
Њихов суд одавно не доцни, и 
погибао њихова не дријема

Друга Посланица Петрова (глава 2)
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Прва страница црквеног “Џепног календара” штампаног на Цетињу у штампарији ЦАСНО, 
1945. године
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Пјесниче, друже, душе што ти би
Да л’ зато прах свој попе на тај ком
Да с њега гледаш душом жалосном
Гдје племе твоје спава мртвим сном?
Па реци, нагов’јести, дај ми знак,
Што видиш отуд, свјетлост или мрак?
Видиш ли врага, оног старог, твог?
Једва га видиш, сломио га Бог.
Бињиши су му сад крпетине,
А мач и круна подсм’јех свјетине,
Ал’ многи други створио се враг,
Час ту, час тамо, свуд му видиш траг.

Лаза Костић
(Из “Пролога за Горски вијенац”, 1902)
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Молба Дедеић Мираша Епископу Милешевском Макарију (од 28. VIII 1953.) да га он препоручи 
Св. Синоду СПЦ, ради пријема у Богословију у Призрену.  Молба је како се види одбијена због 

тога што је комисија оцијенила да међу пријављенима има бољих кандидата.
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Поновна молба М. Дедеића Патријарху Герману (14.10.1959) за препоруку код Св. Синода СПЦ 
за упис у Богословију. Патријарх му је изашао у сусрет (?) и он је примљен.
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Молба Мираша Дедеића (потоњег “архиепископа црногорске цркве”) од 6.02.1961. да му се 
омогући екстерно похађање Богословије због слабог здравља, гдје као доказ прилаже љекарско 
увјерење. Четрдесет година касније говориће да је избачен из Богословије јер се национално 

изјашњавао као Црногорац?!
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Допис Еп. Рашко-Призренског г. Павла Св. Синоду СПЦ (20.02.1961) са молбом да се Мирашу 
Дедеићу, на препоруку ректора о. Методија, одобри даље школовање у Богословији у Београду 

(опет као екстерни).
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Љекарско увјерење за Мираша Дедеића од 22.02.1961, којим доказује да је слабог здравља и да му 
је неопходна дијетална исхрана. Увјерење служи ради регулисања екстерног похађања школе.
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Факсимил дописа Архијерејског намјесника Бококоторског г. Марића, паросима 
бококоторским, да не дозволе А. Абрамовићу (будућем “поглавару ЦПЦ”) да служи у било којем 

храму, због расколничке дјелатности у Америци.
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ПРАВОСЛАВНО
АРХИЈЕРЕЈСКО НАМЈЕСНИШТВО
БОКОКОТОРСКО

бр. 126
Херцег Нови, 08. VII 1968. год. 

УПРАВАМА ПАРОХИЈА

У НАМЈЕСНИШТВУ

Православни Митрополит Црногорско-приморски Господин Данило својим 
дописом М. Бр. 790/I од 01. јула 1968. године доставља сљедеће:

Архимандрит Антоније Аврамовић из Канаде обратио Нам се је и молио да му 
дозволимо да служи у Савини или другом храму у који буде дошао у Југославији. 

Ми смо му обећали, али под условом да донесе одобрење од надлежног 
архијереја-епископа источно-америчког и канадског г. Саве. 

Епископ Сава данас нас извјештава да је Антоније учествовао у расколу са 
Драгољубом Миливојевићем (ранији Дионисије) па када су се завадили пошао је у 
Руску цркву, за све то не дозволити му да служи!

Према томе ако се код Вас јави архимандрит Антоније не дозволити му да 
служи ма какво богослужење. 

Наше раније писмо са којим смо му дали пристанак нема важности. 
Предње Вам се доставља на знање и поступак. 

АРХИЈЕРЕЈСКИ НАМЈЕСНИК
протојереј, 

Данило Марић

Прекуцан текст дописа прот. Данила Марића, Архијерејског намјесника Бококоторског, од 
08. 07. 1968. год., поводом огрешења свештеника Антонија Абрамовића о каноне и устројство 

Цркве православне. 
Очигледно су оснивачи “ЦПЦ” знали ко би могао да одигра будућу улогу по њиховом сценарију.
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Молба Мираша Дедеића, “оданог” митрополиту Данилу, да га препоручи за предавача у 
монашкој школи у Острогу - која ће касније његовим доласком престати са радом!
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Пропратни акт Митрополита Данила Дајковића, уз Дедеићеву молбу, којим он покушава да 
онемогући Дедеићев долазак у манашку школу - Острог.
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Декрет којим Св. Синод Српске Православне Цркве поставља Мираша Дедеића за предавача у 
монашкој школи под Острогом - упркос сугестији митрополита Данила.
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Одлука Св. Синода СПЦ, којом се укида радно мјесто Мираша Дедеића у монашкој школи у 
Острогу, која је убрзо и престала са радом, јер су многи ученици напустили школу.
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Допис вд. управника монашке школе у Острогу, јеромонаха Иринеја, Св. Синоду СПЦ, са 
обавјештењем да је поступио по претходном налогу и да је митрополит Данило поставио  

Дедеић Мираша за писара - приправника ЕУО на Цетињу.
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Факсимил насловне стране материјала са сједнице Републичке комисије за вјерска питања, 
одржане 03. 03. 1969. године (предсједавао Вељко Милатовић), на којој се први пут помиње 
могућност формирања посебне вјерске заједнице од појединих свештеника Митрополије 

Црногорско-приморске.
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Факсимил дијела “Забиљешке са састанка одржаног код предсједника Извршног вијећа СР 
Црне Горе В. Жарковића, по питању става Српске православне Цркве о подизању Његошева 
споменика на Ловћену”; цитат говора Вељка Милатовића који предлаже да се крене са 

акцијом одвајања дијела свештенства из Митрополије Црногорско Приморске.
ПРИСУТНИ: Веселин Ђурановић, предсједник ЦКСК-а, Вељко Милатовић, предсједник 
Скупштине СР Црне Горе, Видоје Жарковић, предсједник Извршног вијећа, Драго Вучинић, 
предсједник Републичке конференције ССРН, Д. Ћулафић, секретар ЦКСК-а, Велизар 
Перуновић, предсједник Републичке комисије за вјерска питања и Божо Мартиновић, 

секретар Комисије.
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Београд, 15-I-1966. год.

Поштовани друже Мијановићу
Овим сам хтео да одговорим на ваше писмо од 25-ХII-

1965 год. и ако је моје мишљење из штампе већ познато: где треба 
поставити Његошев споменик који је израдио Иван Мештровић.

Мислим, да ни у ком случају тај маузолеј Његошев не треба 
поставити на Ловћен и ако је уметник предвидео да се баш ту 
постави. Разлози су врло прости и убедљиви: споменик се прави 
тамо где људи живе и циљ му је да увек подсећа будуће нараштаје 
на свог великог сина, које му је потомство захвално. У Цетиње овај 
ће споменик најмање видети сваког дана бар 1000 особа и самим 
тим је циљ постигнут.

Мислим да нико нема права да квари изглед Ловћена, па ни 
једним лепим спомеником, јер сви сматрамо баш тај врх Ловћена 
где је гроб Његошев — као симбол слободе свих Југословена, а 
специјално нас Срба. — Затим и грб С.Р.Ц.Г. приказује тај врх са 
Његошевим гробом.

Мишљења сам да се умоли архитекта, који је правио пројекат 
маузолеја да тај пројекат прилагоди Табљи извише цетињског 
манастира и ту да се постави — на тај начин и Цетиње и Ловћен 
би добили.

Срдачно Вас поздравља
Ристо Стијовић

Писмо вајара Риста Стијовића г. М. Мијановићу, директору “Музеја” - Цетиње, поводом 
одлуке црногорских властодржаца да праве маузолеј на Ловћену.
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Принц Михаило Петровић Његош

Ниједан српски родољуб не може бити равнодушан када се поведе полемика о томе који је 
најдостојнији начин да се трајно изрази дужно поштовање и народна захвалност према успомени 
једног великана нашег рода. Поготову када је ријеч о највећем: о Његошу. Због тога је разумљиво што 
је српска јавност, како она у земљи тако и она у слободном свијету, с узнемиреношћу и протестима 
примила вијест о намјери данашњих властодржаца у земљи да на мјесто постојеће капеле на гробу 
великог владике подигну један мраморни маузолеј, дјело вајара Ивана Мештровића.

Гроб владике Рада у спомен-капели на врху Ловћена је српска национална светиња. На њу 
се и у Првом и у Другом свјетском рату био сручио бијес непријатеља. У Првом свјетском рату, 
аустро-угарски окупатор био је порушио капелу, а ковчег са Његошевим костима био је пренијет 
у Цетињски манастир захваљујући старању тадашњег црногорског митрополита Митрофана. 
Послије Ослобођења и Уједињења, капелу је с пијететом обновио краљ Александар: нова капела 
била је потпуно вјерна реплика првобитне. У њу су Његошеве кости свечано пренијете и положене 
приликом њеног освећења, 1925 године. У Другом свјетском рату, капелу су оштетили италијански 
фашисти, али је главнокомандујући италијанских трупа сматрао за потребно да се јавно огради од 
тога варварског поступка. У оба свјетска рата, Његошев надгробни споменик био је симбол страдања 
и борбе српског народа. И у своме вјечном пребивалишту владика Раде дијелио је судбину свога 
народа.

Вјечни покој највећег српског пјесника и мислиоца досада су се усуђивали да ремете само 
душмани Српства, у данима српске трагедије. Сада су и црногорски комунисти наумили да Његошев 
надгробни споменик преуређују по својој обијести.

”За правило лудост изабраше”, па су одлучили да капелу на врху Ловћена сруше и да на 
њено мјесто поставе један световњачки споменик.

Српска православна црква, којој у првом реду припада дужност чувања и одржавања, 
најприје гласом Црногорско-приморског митрополита Данила, а потом свечаном изјавом Светог 
архијерејског сабора, да је она одлучно противна томе неразумном пројекту. И с правом. Владика 
Раде био је поглавар Српске православне цркве. Вјера у Бога и дубоко продуховљена хришћанска 
етика биле су темељи његовог духовног живота и мисаоног стваралаштва. Он је још за живота 
подигао капелу на врху Ловћена и одредио да у њој буде сахрањен. Као владар и као пјесник, Његош 
је желео да његови земни остаци пребивају на висинама, на врху Ловћена, стожер-планине Црне Горе 
и слободног Српства кроз вјекове. Али, као религиозни човјек и првосвештеник, он је одредио да му 
гроб буде на посвећеном мјесту, у капели, у подножју крста, [...] симбола овоземаљског страдања и 
вјечног спасења.

Његошева капела складно довршава природну куполу Језерског врха и с њим се слива у 
величанствени надгробни споменик који савршено изражава васионски домет Његошевог духа. 
Томе споменику нема шта да се додаје ни да се одузима. Љуба Ненадовић најљепше је описао сву 
непролазну величину овог споменика. ”Пирамиде, гробови египатских краљева”, писао је Љуба 
Ненадовић, ”шта су друго него гомила камења према Ловћенском врху, према томе Владичином 
споменику. И кад на овом свету нестане брегова и људи, мени се чини још ће трајати два црногорска 
колоса: Ловћен и Владика”.

Замисао да се Његошева капела уклони са врха Ловћена, а на њено мјесто постави гломазни 
мраморни маузолеј за чије подизање треба да се и сам врх Ловћена поруби и заравна, а испод 
њега планина избуши галеријом од неколико стотина метара, израз је бахатости и мегаломаније 
комунистичких властодржаца. Њу спровести у дјело, значило би погазити Његошев аманет. Она је 
противна најосновнијим осјећајима мјере и чојства, како је то умјесно подвукао Епископ горњо-
карловачки Симеон. Против тога пројекта одлучно се изјаснила већина мјеродавних умјетника 
и стручњака који су били консултовани по томе питању. Штавише, против њега се једнодушно 

Отворено писмо јавности - принца Михаила Петровића (унука краља Николе), поводом одлуке 
републичких власти Црне Горе да, упркос Његошевом аманету као и молбама и апелима - 
Митрополита Црногорско-Приморског Данила, поруше цркву на Ловћену и подигну маузолеј.
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изјаснила и Комисија за реорганизацију Музеја на Цетињу, састављена од угледних стручњака, коју 
је био образовао нико други до сам Републички секретаријат за просвјету и културу СР Црне Горе. 
Ево шта је та комисија закључила о поменутом пројекту: ”Мештровићев пројекат предвиђа измјену 
силуете и читавог терена Ловћена, и то у једном негативном смислу који би грубо наругао изглед 
једног од најљепших предјела у нашој земљи”.

Пројекат маузолеја на врху Ловћена намјесто Његошеве капеле за осуду је и са етичке и 
са естетске тачке гледишта. Он је и за осуду с обзиром и на све оно што се иза њега крије. Ако је 
црногорским комунистима стало да, као што тврде, подигну Његошу споменик достојан његовог 
генија, зашто Мештровићев маузолеј не постављају на Цетињу, као што препоручује већина 
мјеродавних стручњака и културних радника? Зашто хоће пошто-пото да руше капелу на врху 
Ловћена? Комунистичка пропаганда у земљи острвила се на Српску православну цркву. Комунисти 
оптужују Цркву да ”бесправно присваја” владику Рада и да се супротставља њиховом пројекту ”из 
себичних разлога”. По своме обичају, комунисти оптужују друге за гријех који хоће сами они да 
почине. Њихов пројекат с Мештровићевим маузолејом је параван иза ког се крије маневар уперен 
против утицаја Српске православне цркве и јединства српског народа. Кампања о споменику на 
врху Ловћена у тијесној је вези с једном другом кампањом која настоји да протури чудовишне тезе о 
тобожњој ”нацији” и некој ”посебној црногорској култури”. И једна и друга дубоко вријеђају српски 
национални осјећај и понос правог Црногорца.

Српска православна црква легитимни је чувар Његошевог гроба и капеле на Језерском 
врху. Њен став у одбрану ове српске националне светиње је у потпуном складу с њеном вјерском 
и националном мисијом. Одрођени цетињски комунисти дрско изјављују да је њихова ”одлука” 
коначна и неопозива. Са врха Ловћена на њих грми неумрли глас великог владике:

Не требује царство нељудима,
Нако да се пред свијетом руже.

У Паризу, маја 1969. године
Књаз Михаило Петровић - Његош
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Племе моје сном мртвијем спава

Из дана у дан, у нашој штампи пратимо, као какву криминалну хронику која 
се сплела око Његошевог гроба,  извештаје  о  раду  Скупштине  општине  Цетиње у 
вези са подизањем маузолеја на Ловћену и рушењем постојеће  капеле.  Настале су 
демонстрације   око   резиденције   црногорско-приморског   митрополита Данила II, 
а Петар Томановић, председник Општинске скупштине, већ потеже крамп, тобоже да 
ће још у априлу ударити у капелу Владике црногорског Петра Петровића Његоша II. 
Његош је више био на страни вере као њен владика и на страни поезије као песник, 
него што би икада могао бити на страни цетињског општинског чиновништва. Оваква 
капела каква постоји више одговара великом црногорском песнику и владици него 
монументална грађевина с асоцијацијама на египатске храмове који немају ничега 
заједничког с хришћанством у коме је живео, делао и умро Владика Раде.

Скупштина општине Цетиње била је глува на митрополитов предлог и уступак 
да се капела уклопи у овај храм, иако га сам митрополит сматра  паганским. Она је исто 
тако глува на мишљење једног дела културне јавности која се својевремено изјаснила 
против рушења постојеће капеле већ инкорпориране у црногорску традицију. Добро 
би било да после мишљења   свештенства   цетињска   скупштина саслуша и мишљење 
песника, ако већ одбија мишљење Светог архијерејског Синода и уколико не сматра 
да је Његош њена прћија и да могу с његовим костима радити шта год хоће, макар  
се оне већ окретале у гробу. И на крају ево квиза за једну Општинску скупштину. 1. 
Да ли Скупштина зна одговорити на кога је Његош мислио кад се обраћао: „Боже 
свети...”? 2. Да ли је Скупштина читала Горски вијенац  и  Лучу Микрокозма  и  шта  
мисли  о њима? 3. Да ли Скупштина уважава Његошево хришћанско опредељење? 4. 
Шта Скупштина мисли о томе да ли је боље имати два споменика или један? 5. Зна ли 
Скупштина да је два више него један?

Мирко Ковач
Књижевне новине, 24. III 1969.

Коментар Мирка Ковача у “Књижевним новинама” да се руши Капела и гради маузолеј 
(1969. г.). Данас (2005. год.) г. Ковач је члан тзв. Ловћенских стража које чувају маузолеј од 

потенцијалних рушитеља (!?)
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Znamo ko vodi kampanju protiv Njegoševa mauzoleja

Podizanje Njegoševa mauzoleja na Lovćenu, na mjestu sadašnje kapele, pomaknuto je u javnosti s 
mrtve tačke člankom K. Čakića u »Vjesniku« od 18. travnja. Iz toga se članka vidi da sredstva za spomenik 
pristižu s mnogih strana i da su pripreme za početak radova u toku. Međutim, kampanja protiv podizanja 
tog spomenika u samoj zemlji malaksala je i gotovo obustavljena, ali je prenesena i intenzivirana u inozem-
stvu. Ta kampanja počela je kao podrška izvjesnim krugovima u domovini i u početku se ograničavala na 
štampu četničko-ljotićevsko-emigrantsku, pa — kako se vidi iz Čakićeva članka — zahvatila je i neke 
strane listove, zavedene četničkom propagandom.

Motivi te kampanje protiv podizanja Njegoševa mauzoleja do sada nisu bili konkretno fi ksirani u 
javnosti, pa je vladala nedoumica među bezbrojnim poštovaocima velikog crnogorskog pjesnika i vladara. 
Zato je potrebno otvoreno i javno ukazati kakvi su ti motivi i tko ih podržava.

Kapela u kojoj je bio sahranjen Njegoš na Lovćenu razrušena je za vrijeme prvog svjetskog rata 
i nikad nije obnavljana. Poslije tog rata po volji kralja Aleksandra Karađorđevića Crnogorci su bili pod-
vrgnuti strahovitom teroru, mučenju i progonima, a njihova domovina razaranju i paljenju. Njihov otpor 
velikosrpskoj monarhističkoj diktaturi nije bio slomljen sve do 1925. Ukinuta je autokefalna crnogorska 
pravoslavna crkva, čitava je zemlja bila rasparčana, tisuće seljačkih domova ostalo je u ruševinama, šume 
su se ispunile odmetnicima, borbe su se vodile na sve strane, a zatvori su bili prepuni osuđenika. Konačno 
se kralj Aleksandar odlučio da drugom metodom učini kraj tome, pa je 1925. naredio da se za sitan novac 
sagradi nova kapela za Njegošev grob na Lovćenu, da se Njegoševe kosti s Cetinja prenesu u novu grobnicu 
i da se amnestiraju oni Crnogorci za koje je bilo nade da će podržavati Aleksandrovu strahovladu. Kralj i 
njegova vlada pošli su u Crnu Goru da prisustvuju prijenosu Njegoševih kostiju na Lovćen, a dr Nikolaj 
Velimirović u ime srpske pravoslavne crkve i dinastije izgovorio je hvalu i priznanje Njegošu te blagoslovio 
»zadužbinu« svojega monarha na lovćenskom vrhu — gdje se ona i sada nalazi. Mislio je Aleksandar da 
će time udobrovoljiti Crnogorce i skloniti ih da obustave otpor njegovu režimu i sistemu vladavine, ali se 
prevario.

Naučeni da s ponosom upiru svoje poglede u lovćenski vrh, Crnogorci su sada na njemu vidjeli 
spomenik koji ih je stalno podsjećao na najcrnje doba njihove duge povijesti, na vladavinu kralja Aleksan-
dra, pa su sa stidom obarali poglede i izbegavali da svog najvećeg sina gledaju kroz koprenu spomenika, što 
im ga podiže kralj Aleksandar. Iz dana u dan sve im je više navirala krv na oči gledajući tu »zadužbinu«, u 
kojoj su bile sahranjene Njegoševe kosti. Zato su radosno pozdravili odluku da se ta »zadužbina« ukloni i 
da se na njezinu mjestu podigne dostojan mauzolej Njegošu.

Svi oni kojima je Aleksandrova »kapela« na Lovćenu draža od Njegoša i njegove tradicije, koji 
žele sačuvati trajnu uspomenu na kralja, provocirati slobodoljubive Crnogorce koji drže do svoje junačke 
tradicije i nacionalne kulture — svi su ti tobože ustali u obranu »posvećene kapele«, a zapravo u obranu 
uspomene na kralja Aleksandra. Njima nije stalo do uspomene na velikog crnogorskog pjesnika i vladara, 
nego do uspomene na kralja Aleksandra i na njegovu dinastiju. Njima je kriva socijalistička Jugoslavija, 
socijalistička Crna Gora, što ne slušaju zahtjeve nekih iz srpske pravoslavne crkve, što se priklanjaju slo-
bodoljubivim Crnogorcima i »daju im mogućnost« da uklanjaju iz svoje sredine, ispred svojih očiju, sa 
svojih svetinja tragove jednog sramotnog vremena i još sramotnijih ljudi.

Odatle potječu motivi kampanje protiv podizanja Njegoševa mauzoleja na Lovćenu! Ako se to ima 
na umu, postaje jasno tko iz tih motiva izmišlja stotine razloga za nemogućnost izgradnje toga mauzoleja. 
Kosta Čakić dobro je učinio što je kao uzgred spomenuo tu kampanju i njene podstrekače. Poštovatelji 
Njegoša valja da znaju tko su ti ljudi i u ime čega i koga oni podižu svoj glas ne samo u zemlji nego i izvan 
njezinih granica.

Sav. Marković, Zagreb
Vjesnik, 26. IV 1970.

Чланак блиског сарадника Анта Павелића - Савића Марковића - Штедимлије, утемељивача 
дукљанске научне мисли и идеологије, објављен у загребачком “Вјеснику” 1970. год. поводом 

градње маузолеја на Ловћену.
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Vampire pronalazi onaj tko ih priželjkuje
U povodu jednog dopisa u polemici o Njegoševu mauzoleju koji nije trebao biti 

objavljen
Nekoliko godina trajale su polemike o podizanju Njegoševa mauzoleja na Lovćenu. 

Pobornici ideje odnosno realizacije već davne odluke crnogorske vlade da se velikom pjes-
niku sagradi dostojniji spomenik nego što je dosadašnja kapela izazvali su na sebe čitavu 
paljbu optužaba. Pripisivalo im se svašta: od nepoznavanja konfi guracije terena i nepoštivanja 
grobnog mira ovoga našeg velikana do favoriziranja Meštrovićeva projekta, iako on, navod-
no, nema dovoljno umjetničkih kvaliteta.

Ta bučna rasprava, barem što se štampe tiče, utišala se lani kad je formiran Odbor za 
podizanje Njegoševa spomenika, u koji su ušli javni radnici iz svih krajeva zemlje. Opera-
tivni dio tog odbora preuzeo je na sebe da rukovodi radovima koji su već počeli. Spomenik 
se dakle već podiže. Sada se tome potezu protive još samo Srpska pravoslavna crkva, odnos-
no njezina Mitropolija crnogorsko-primorska i emigrantski, zapravo četnički, listovi.

Može se slobodno reći da u jeku debate o Njegoševu mauzoleju nije bilo u nas 
novina koje nisu pisale o toj želji i o argumentima za njezino ostvarenje ili protiv njega. I 
»Vjesnik« je o tome objavio nekoliko informacija i članaka, ali bez namjere da se preju-
dicira rješenje. Tačnije rečeno, redakcija je smatrala da je jedino ispravno rješenje za koje 
se odluče sami Crnogorci. Oni najbolje znaju, i nitko im se ne može miješati u to hoće li na 
Lovćenu sagraditi mauzolej velikom pjesniku.

Ali se na »Vjesnikovim« stranama pojavio i jedan člančić koji nije smio da bude 
objavljen. Kako se to dogodilo? Veoma lako, ili tačnije onako kako se to događa svim lis-
tovima u svijetu. U rubrici koja je otvorena za svakoga i označena kao prostor za pisma 
čitalaca objavljeno je u broju od 26. travnja pismo o Njegoševu mauzoleju. U tom tekstu 
govori se o tome da se podizanju spomenika protive četnički krugovi u inozemstvu i da je 
današnju kapelu na Lovćenu podigao kralj Aleksandar Karađorđević, te da ona nije nikakav 
spomenik vrijedan pažnje i pijeteta.

Nije bilo razloga da se to ne objavi jer uredniku rubrike nije bilo poznato ono što je 
bilo presudno važno za taj tekst — ime njegova autora. Tekst je bio potpisan ovako: »Sav. 
Marković«. Iz toga je zaista bilo teško naslutiti da je autor teksta kompromitirana ličnost, 
osoba koja uopće nije pozvana da javno raspravlja i donosi sudove o društvenim pitanjima. 
Da se potpisao potpunije, autor toga teksta bi dovoljno rekao o sebi. Njegov potpuni potpis 
— Savić Marković Štedimlija — sretao se prije rata u reakcionarnoj štampi, a za vrijeme 
okupacije u publikacijama koje su označavale izdaju vlastite zemlje i naroda.

Danas to ime nikome više ništa ne iznači, pogotovu kad se još okljaštri. Zato nije 
nikakvo čudo što je tekst bio objavljen iako do toga nikad ne bi došlo da se znalo tko ga piše. 
Ali je reagiranje na tu očitu pogrešku »Vjesnika« — koju on uostalom i priznaje — bilo 
veoma žučljivo. Prvo su se javili dobronamjerni kritičari, telefonski i pismima upozoravali: 
učinjena je pogreška, nije trebalo objaviti. Za njima su nastupili oni koji u objavljivanju tog 
teksta vide nepopravljiv propust. Pisma takva sadržaja stizala su »Vjesniku« iz Zagreba, 
Beograda, Sarajeva, Titograda.

No nije trebalo dugo čekati ni drukčija reagiranja. Iz nekih gradova počeli su naziva-
ti novinari i zapitkivati šta se zapravo događa i kakvi se to tekstovi objavljuju u zagrebačkoj 
štampi. Bilo je očito da je prepričavanjem stvar napuhana do fantastike. Vidi se to i po 
sadržaju i po tonu pisama koja se posljednjih dana u povodu »slučaja Štedimlija« upućuju 
uredništvu. Sada se već spominje »legalizacija« toga bivšeg kažnjenika. Vrata svih redak-
cija i stupci zagrebačkih listova navodno se širom otvaraju pred čovjekom već opisanog 
političkog i moralnog profi la. On navodno nesmetano, sve češće, objavljuje svoje opsežne 

Коментар историчара Драга Товића у “Вјеснику” (1970. год.) поводом Штедимлијиног 
појављивања у јавности послије издржане затворске казне због помагања усташког покрета.
У Црној Гори се данас (2005. год.) велича његово “црногорство” и штампају његови мемоари.
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pisarije, čak i »eseje«, a stranice mu — valjda uz uljudan naklon — otvara i glasilo SSRN 
Hrvatske, »Vjesnik«.

Počelo se čak i pisati o Štedimlijinu tekstu, koji je, banalnom okolnošću što nije 
bilo poznato tko ga piše, objavljen u »Vjesniku«. List »Pravoslavlje« u broju od 14. svibnja 
našao je potrebnim da upozori svoje čitaoce kako se u nekim zagrebačkim novinama pojav-
ljuje jedan »nekvalifi kovan reporter«. Taj crkveni list odmah zatim objašnjava da pod tim 
ne misli stručne, već moralne kvalifi kacije. Nabraja što je Štedimlija radio i pisao za vrijeme 
okupacije i na stanovit način nameće svojim čitaocima zaključak da takvom čovjeku »Vjes-
nik« pruža potpunu podršku.

Nemamo nikakve potrebe polemizirati s »Pravoslavljem«, jer jednostavno nemamo 
o čemu razgovarati. U »Vjesniku« nikada nije bio prihvaćen, niti je itko došao na ideju da 
primi za »reportera« čovjeka o kojemu piše taj list. Redakciji koja autoru jedinog pisma tako 
lako daje status reportera uopće nije potrebno ništa objašnjavati. Vampire pronalazi i vidi 
onaj koji ih upravo priželjkuje. Tako je i u velikoj polemici o gradnji Njegoševa mauzoleja 
nekome veoma dobro došlo da se pobornici podizanja mauzoleja svrstavaju u isti red s jed-
nom tako kompromitirainom osobom kao što je Štedimlija. Neka oni u Srpskoj pravoslavnoj 
crkvi, kojih je glasilo »Pravoslavlje«, i dalje vojuju protiv samoupravnih prava crnogorskog 
naroda nadahnjujući se znanstvenim falsifi katima buržoaske »nauke«.

Ono što zaslužuje pozornost u prigovorima tog lista, zatim u telefonskim i pisanim 
upozorenjima »Vjesniku« jest tvrdnja da se nije smjelo dogoditi da ime Savića Markovića 
Štedimlije, makar i u skraćenom obliku, promakne a da uredniku ne zapne za oko. Time 
se želi reći da je to ime zaboravljeno, ili drugim riječima, da je zaboravljeno i oprošteno 
sve što je za njega vezano. Štedimlija je po nacionalnosti Crnogorac, ali je u ratu svojom 
publicističkom aktivnošću pomogao ustaški pokret. Smije li se zaboraviti njegova štetna 
intelektualna djelatnost?

Nama se čini da je na takva pitanja potpuno nepotrebno odgovarati. Za sve što je 
učinio taj je čovek odgovarao pred sudom. Bio je suđen i izdržao je kaznu. Njegove »teori-
je« o »pravoslavnim Hrvatima« i »crvenim Hrvatima« imaju takve znanstvene temelje da ne 
zaslužuju ništa drugo nego da se zaborave. Prirodno je i normalno dakle da ime Štedimlije 
kao intelektualnog radnika prekriva zaborav. U tome nema ničeg neprirodnog, najmanje 
pak opraštanja za teška zastranjivanja. Po našem mišljenju bilo bi tragično međutim kad bi 
se počela zaboravljati imena ljudi koji označavaju stvarne ljudske i povijesne spone među 
našim narodima. Kad je već riječ o sponama između crnogorskog i hrvatskog naroda, bilo 
bi žalosno i neoprostivo zaboraviti ime Vlade Ćetkovića i još nekolicine crnogorskih boraca 
koje je rat zatekao u zagrebačkoj sredini pa su u ilegalnom pokretu započeli junačku borbu. 
Povijest naših naroda zapisala ih je kao narodne heroje. Kad bi uspomene na njih počele 
blijedjeti, bio bi to dokaz nečije defektnosti. Činjenica da se zaboravljaju »teorije« jednog 
Štedimlije govori samo o tome da u njima nije bilo ništa što bi zavrijedilo da se zapamti.

Drago Tović
Vjesnik, 20. lipnja 1970.
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Насловна страна “материјала” у коме др Трајче Грујоски, предсједник Извршног вијећа 
Македоније, сугерише партијским друговима из Црне Горе да формирају црногорску цркву. 

Сарадња на том плану траје и до дана данашњег.
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Факсимил дијела службене забиљешке према којој др Божидар Тадић, потпредсједник 
Извршног вијећа СР Црне Горе (у чијој надлежности је била и милиција) предлаже 

Митрополиту Данилу Дајковићу да грађанина Мираша Дедејића замонаши са циљем да једног 
дана буде Митрополит Црногорско-приморски.
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Садржај писма (са копијом коверте) Мираша Дедеића, др Божидару Тадићу -потпредсједнику 
СИВ-а од 11. 02. 1985. год, након њиховог састанка, поводом заједничких планова.
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Рјешење МУП Цетиње којим се забрањује окупљање у Бајицама “аутокефалистима” као и 
“вршење црквених обреда” испред дворца краља Николе - “јер се вјерски обреди могу вршити 

на законом предвиђеним мјестима.”
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Извјештај дописника “Православља”, из Рима у ком се наводи да је свештеник Васељенске 
Патријаршије Мираш Дедеић служио литургију у храму Св. Андрије, уз присуство српске 

заједнице у Риму. 
Након рашчињења од стране Васељенског Патријарха Дедеић ће писати молбу Митрополиту 

Загребачко-Љубљанском Јовану, да га прими за пароха те заједнице. Види страну 114.

“Православље”, број 525 од 1. фебруара 1989. год. стр. бр 14.
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СУДБИНА ЈУГОСЛАВИЈЕ
ХРВАТИ И СРБИ ИСПАШТАЈУ ЗБОГ ГРЕШАКА КОМУНИСТИЧКОГ РЕЖИМА

Свједочење Мираша Дедеића, представника православаца

Југословенска криза са драмом грађанског рата открива различите ставове који отежавају 
проналазак решења. Већ дуго наше новине прате са посебном пажњом развијање дешавања, 
прикупљајући приче и свједочења припадника различитих страна у сукобу. Управо са намјером да 
пружимо нашим читаоцима потпуну информацију, одлучили смо да објавимо два супротстављена 
свједочења: у јучерашњем броју свједочење хрватског представника Доктора Марија Кинела (који 
је у Италији због прикупљања помоћи за његов народ), а у данашњем броју објављујемо свједочење 
српског свештеника Мираша Дедеића, родом црногорца, теолога и пароха православне цркве која се 
налази у улици Сардења у Риму. 

У Југославији наставља да бјесни грађански рат у атмосфери коју је тешко разумјети. Иако 
је опет дошло до прекида ватре чији је настанак подстакла мировна конференција одржана у Хагу 
вјерско- етнички рат изгледа превише озбиљан да би се могао ријешити за кратко вријеме. Судбина 
Југославије нас не може оставити равнодушним, не само због онога што се дешава на њеном простору, 
не само због злокобне географске близине рата који је у јеку, већ и зато што би могуће распарчавање 
Југославије могло отворити питање Истре и Далмације које су некада биле у италијанском посједу. 

Коментаришући актуелну ситуацију грађанског рата у Југославији телевизија и масс медији 
уопште, обично представљају Хрвате као жртве српских окупатора:можда је то истина, или је пак 
ситуација много сложенија и одговорност за такво стање сносе обје стране. 

Остаје чињеница да је српско становиште у овом тренутку мање познато.
Да би схватили и српске разлоге интервјуисали смо свештеника Мираша Дедеића 

кога италијани зову «отац Микеле». Без сумње, његово свједочење је противно општем мишљењу 
Италијана о рату. У његовим ријечима, понекад превише грубим и националистичким, иако их 
изговара свештено лице, у којима смо примијетили значајно поистовјећивање термина српски са 
православни и хрватски са католички, осликава се сва суровост сукоба између два народа који више 
не могу да живе заједно. 

Оче Микеле шта наводи савезну војску 
да учествује у оружаном сукобу? Велика жеља 
да сачува комунистички режим, или се опет 
ради о жељи да се створи «Велика Србија»? 

Ни једна ни друга претпоставка није 
тачна. Друга је потпуна лаж. Савезна војска 
је напала Хрватску само да би спасила српски 
живаљ настаљен на том подручју; да би се 
избјегао геноцид као што је онај који се десио у 
Другом свјетском рату када је, док је у Хрватској 
на власти био Анте Павелић, убијено 500.000 
срба у Јасеновцу, који су били жртве свирепости 
фрањевачког фратра Мирослава Филиповића 
Мајсторовића који је организовао масакр. 

 Истина је да Хрвати, данас као и јуче, 
желе да уклоне Србе са њихове територије и ово 
је рат који воде Хрвати против Срба који живе 
на хрватској територији. Савезна војска само 
покушава да смањи насиље у сукобу између 

српских и хрватских резервиста; то је рат који 
су жељели и бивши комунисти, и бивши Титови 
сарадници који желе да одрже власт мијењајући 
лице на рачун јадног народа како српског тако и 
оног хрватског. 

Колико је мени познато савезну војску 
контролише такозвани «српски блок». Како 
у супротном објашњавате напад на град од 
историјског значаја као што је Дубровник или 
заузимање касарни савезне војске од стране 
Хрвата? 

Ово уопште није тачно. Савезна војску 
чине људи који потичу из свих дјелова Југославије 
и не предводе је Срби. Како може бити српска 
војска ако је вођа, Кадијевић, Хрват, а његов 
замјеник, Бровет, Словенац? 

Напад на Дубровник који је некада 
припадао Црној Гори, штавише који је требао 
да буде њен главни град може се објаснити: у 

Интервју српског свештеника Мираша Дедеића италијанском листу “Il Popolo” од 18. 11. 
1991. г. у коме он оправдава борбе око Дубровника и залаже се за враћање Истре и Далмације 

Италији.
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граду су се Срби и Хрвати међусобно убијали 
са нечувеном свирепошћу. Савезна морнарица 
нападајући Дубровник настоји да уведе 
полицијски час како би се могло продријети у 
град и смањити насиље. 

Међутим опсаду касарни је наредио 
Туђман, југословенски Хитлер, који је послао 
хрватске резервисте да опколе војнике савезне 
армије да их она не би спријечила да отјерају 
Србе из Хрватске. 

Као свештено лице не можете 
учествовати у рату. Да ли подржавате 
разлоге својих сународника Срба да сачувају 
федерацију или насупрот томе сматрате 
легитимном жељу Хрватске и Словеније за 
оцјепљењем ? 

И у вези са овом темом влада велика 
забуна настала као последица погрешног 
информисања. Није истина да Србија по сваку 
цијену жели да сачува федерацију југословенске 
републике; штавише, 99% Срба је за отцјепљење. 
Осврнимо се на податак који каже да: ако 38% од 
23.000.000 Југословена чине Срби, 42% од њих 
живи изван Србије. Дакле препрека одвајању 
су Срби који живе у Хрватској. Отцјепљење ће 
бити могуће само уколико се успостави трајни 
мир и уколико буду потписани јасни договори о 
заштити 600.000 Срба који живе у Хрватској и 
који траже аутономију и право да остану у својим 
кућама. 

Ко Вам од југословенских политичара 
изгледа као поуздана особа? 

Сви су најзначајнији политичари у 
влади Југославије, било Срби или Хрвати, или 
представници других покрајина, некадашњи 
комунисти, Титови следбеници, и управо зато 
што су такви не могу бити поуздане особе. Па 
ипак, мислим да је Милошевић, иако је и он 
некадашњи комуниста, урадио много за Србију, 
припајајући јој Војводину и Косово које јој је 
Тито био одвојио. 

По вашем мишљењу да ли је српско-
хрватски конфликт етнички или је настао као 
последица политичких и социо- економских 
прилика? 

Ради се, прије свега о вјерско- етничком 
конфликту, а постоје и политички и социо- 
економски мотиви као пратећи узроци настанка 
овог сукоба. Чак би се могло рећи да је то вјерски 
сукоб који је временом прерастао у етнички 
конфликт. Да будем јаснији. Етнички коријен 

Срба и Хрвата је заправо исти будући да оба 
народа потичу са Карпата и да говоре истим 
језиком; са друге стране, Хришћанство су на 
Балкан донијели светитељи Ћирило и Методије 
поријеклом из Грчке. 1054 год. у вријеме шизме 
Србија је прихватила православну вјеру, а 
Хрватска католичку. Иако постоје Срби католичке 
вјероисповијести и католици православне 
вјере ово често оштро и унапријед одређивано 
разликовање по вјери временом се претворило 
и у етничко раздвајање које је сада основни 
елемент сукоба. 

У вези са ови желим да истакнем да се 
данас у Хрватској не признају мјешовити бракови 
и да 60.000 српско-хрватских парова, иако су 
становници Хрватске напуштају је и одлазе у 
Србију из страха од одмазде. 

Сматрате ли да је међународна 
заједница са мировном конференцијом 
у Хагу на правом путу ка проналажењу 
мировног решења сукоба и да ли је у томе она 
непристрасна, или би стратегија требала да 
буде другачија? 

Вјерујем да су на правом путу иако ми се 
не чини да су у томе заиста непристрасни, можда 
се несвјесно више води рачуна о хрватским 
интересима него о оним српским. Проблем је што 
ЦЕЕ не познаје у потпуности социо-политичку 
ситуацију Југославије, у којој још увијек постоје 
комунистичке струје, а и новинари преносе 
многобројне погрешне информације на штету 
Србије. 

Како оцјењујете политику Италије 
према југословенској кризи? 

Упркос хрватофилској наклоњености 
Италијана, чини ми се да је политика Де Микелиса 
до данас била праведна и непристрасна. Што се 
тиче Италије хтио бих такође рећи и да, након 
могућег распада Југославије, она има пуно право 
да присвоји Истру и Далмацију. Било би ми драго 
због тога и сигуран сам да ће италијанска влада 
учинити нешто у том правцу будући да постоје 
и историјски разлози за тако нешто. Међутим 
Словенија би могла да се због традиције и културе 
припоји Аустрији. 

Која би могла да буде улога 
Хришћанства у процесу успостављања мира 
у Југославији, у земљи која је након пада 
комунизма разједињена, чијем унутрашњем 
дијељењу је допринио вјерски конфликт 
између хришћана? 
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Као што сам већ рекао комунисти нијесу 
у потпуности нестали само су се маскирали и 
има их како међу Србима тако и међу Хрватима. 
Понављам, некадашњи комунисти су Месић, 
Марковић, Туђман, а и Милошевић, мада је он 
био доста млад у Титово вријеме, те отуда и мало 
утицајан. Без ових «Титових сателита» било би 
више мира и демократије, а хришћанство би 
могло да се развија. 

У сваком случају Ватикан би могао, 
преко папе Војитиле, да се огласи у Југославији, 
можда подстичући сусрет између између српског 
патријарха Павла и загребачког кардинала. 

Мислите ли да је мир близу или је још 
увијек доста далеко? 

Јако је тешко одговорити на ово питање. 
Судећи по свирепости сукоба, сматрам да 
међународна заједница треба на брзину да нађе 
неко решење; јер ако се мировни преговори 
одвијају тако споро постоји ризик да ће Југославија 
постати други Либан, односно грађански рат би 

могао трајати годинама све до потпуног распада 
државе или до њеног потчињавања од стране 
других држава. Поред тога, ако би рат дуго трајао 
не би било искључено учешће других држава из 
окружења као што су Грчка, Румунија, Бугарска, 
Италија. Сјетимо се повода првог свјетског рата, 
на овој проклетој балканској земљи довољна је 
једна шибица да се све запали. 

Као Србин и свештено лице какву 
будућност Србије желите? 

Говорећи као Србин желио бих да се, 
када се успостави трајни мир, Србија и Хрватска 
дефинитивно одвоје будући да два народа не 
могу живјети више заједно у миру. 

Као свештено лице, вјерујем да је већ 
вријеме да се после сто година шизме католичка 
и православна црква уједине. Ако на теолошком 
нивоу, између поглавара двије цркве постоје мала 
разилажења, у вјери народа не постоје суштинске 
разлике које оправдавају одвајање. 

Превод интервјуа у “Il Popolo” у коме padre Mikele као Србин износи веома интересантне 
ставове.
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ДРАМА ЈЕДНОГ НАРОДА 

ЛИЦЕ И НАЛИЧЈЕ РАТА У ХРВАТСКОЈ 

Свједочење Бранка Сбутеге, хрватског пароха у Црној Гори 

Дон Бранко Сбутега, свештеник Которске бискупије ( Бококоторски залив у Црној Гори), 
парох, Хрват, у последње вријеме веома присутан у масс медијима као стручњак и пажљиви свједок 
дешавања и изгледа за решавање југословенске кризе и рата у Хрватској, пошто је био у Риму 
у пролазу, прочитао је у «Ил Пополо» од понедељка (17-18 новембар 1991 ) чланак «Свједочење 
Мираша Дедеића».Обратио нам се зато што сматра да је овај интервју био тенденциозан и 
супротан историјској истини и стога штетан за исправно информисање читалаца. Преносимо 
интервју који нам је он дао. 

Какав је Ваш утисак након што сте 
прочитали интервју који нам је дао отац 
Дедеић?

Нажалост веома лош, јер ослањајући 
се само на здрав разум и правила демократског 
суживота, поштовање истинитости историјских 
чињеница као и различитости мишљења требало 
би да буде свет за све. Прије свега желио бих да 
истакнем да је поменути отац Мираш Дедеић, 
представљен у уводу интервјуа као представник 
православаца, у ствари је представљен на 
двосмислен начин, јер стичем утисак да он не 
представља у Риму ниједну од аутокефалних 
цркава у Југославији будући да није наведен 
као члан ни Српске православне цркве ни оне 
македонске. Такође се питам како он који већ 
дуго не живи у Југославији може да се појави као 
поуздан свједок. 

Чињеница да се не налази у служби 
ниједне православне цркве у Југославији не 
оправдава његов покушај да са великим бројем 
неистина поткријепи сопствене изјаве у вези 
са актуелном ситуацијом и политичким исходу 
сукоба у Хрватској. 

Које су по вама неистине које је изнио 
отац Дедеић? 

Српска историографија о Другом 
свјетском рату се не може окарактерисати као 
вјеродостојна зато што је била написана од стране 
комунистичке партије у пропагандне сврхе. По 
историјским и статистичким истраживањима 
непристрасних енглеских научника, током 
Другог свјетског рата погинуло је око 750-780.000 

особа. Од њих око 456.000 су били Хрвати, дакле 
немогуће је да су Срби имали 500.000 мртвих, и 
уз то у Јасеновцу је настрадало око 60.000 особа 
свих националности. Овим прецизирањем немам 
намјеру да умањим трагичност Јасеновца, зато 
што све жртве заслужују наш пијетет и не треба 
да буду употребљени као средство за подстицање 
нове мржње. 

Не треба да заборавимо да се све ово 
десило у оквиру велике трагедије коју је донио 
Други свјетски рат и југословенска револуција. 
Посебно је подла лаж коју је изнио отац Дедеић, 
а која се односи на Мирослава Филиповића 
Мајсторовића као на «фрањевачког фратра 
организатора масакра». Отац Дедеић веома добро 
зна да је Мајсторовић искључен из фрањевачког 
реда много прије Јасеновца. Изговор за звјерства 
која су починиле све војске које су дјеловале на 
територији Југославије од 1941. до 1945. и на 
које се српска војска и политичари сада позивају 
како би оправдали агресију према Хрватској, не 
може да оправда историја а посебно не људска и 
хришћанска савјест. 

Такође је нетачна и тврдња да «Хрвати и 
данас као и јуче желе да уклоне Србе са њихове 
територије»; управо су Хрвати у прошлости 
понудили братско гостопримство Србима који су 
бјежали пред Турцима. У таквој ситуацији су се 
налазили Срби који су постали готово господари 
Хрвата. Међутим истина је да се овај рат води 
на хрватској територији, против Хрвата и он је 
израз опсесивне жеље српских властодржаца да 
отјерају Хрвате са њихове земље. 

Реакција которског жупника Збутеге, објављена у “Il Popolo” 19. 11. 1991. г. на интервју г. 
Дедеића у претходном броју истог часописа.

Г. Збутега износи, са историјским чињеницама прилично неусаглашене, погледе на масакре у 
Јасеновцу у којима је активно учествовао усташки фратар М. Мајсторовић. 
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Како гледате на трагедију која је 
задесила Дубровник? 

Ја је видим као дио глобалног стратешког 
плана који има за циљ одузимање Хрватској 
изузетно важних дјелова њене територије, као 
што је јадранска обала и жељезничка линија 
Вуковар-Винковци и Книн. Дакле прилично су 
јасни стратешки мотиви који се настоје сакрити 
иза забринутости за српску мањину и за њену 
судбину у независној Хрватској. Тврдња да су 
Дубровник растрзали унутрашњи сукоби између 
Срба и Хрвата и да је војска само хтјела да заштити 
град, више је него срамна. Не желим да трошим 
ријечи оповргавајући ово мишљење чињеницама 
које се нажалост појављују из дана у дан, из сата 
у сат. За неког ко потиче из Црне Горе као што сам 
ја не постоје оправдања за непознавање чињеница 
када се тврди да је «Дубровник од давнина 
црногорски и да је чак требао да буде главни град 
Црне Горе» Ова лаж је толико очигледна да нема 
потребе да је оповргавам зато што је довољно 
посједовати елементарну историјску културу да 
бисмо схватили да то није истина. Дубровник 
је одувијек био колијевка хрватске и католичке 
традиције. 

Да ли ви дијелите мишљење да је 
овај конфликт у Хрватској вјерско- етничке 
природе? 

Апсолутно не. Настоји се представити 
овај сукоб као такав због политичких и економских 
интереса који се лако могу утврдити и који су 
покренули варварсу агресју против Дубровника 
који представља музеј на отвореном. Добро 
је познато да сваки рат има у основи сложене 
мотиве који премашују политичке рзлоге, али 
ипак не можемо рећи да је рат у Хрватској 
вјерски рат. Интервјуисани православац тврди 
да је хришћанство донијето на Балкан у IX вјеку. 
То је потпуно погрешно тврђење, штавише једна 
тенденциозна лаж. Присјетимо се да су балкански 
простори пуни остатака старохришћанских црка-
ва и цркава са почетка средњег вијека. Хрвати су 
прихватили хришћанство из Равене и из Гаргана 
у VII-VIII вјеку. Српска православна црква 
постоји тек од средине XII вијека. Српска лоза 
Немањића, са њеним родоначелником краљем 
Стефаном прешла је из римске јурисдикције у 
јурисдикцију Константинопоља одређујући тако 
судбину хришћанства међу Србима, односно 
прелазак из католичког хришћанства у оно 
српско православно, које је запечаћено 1219. 

године признавањем аутокефалности од стране 
Константинопољске Патријаршије. 

Шта ће се десити, по вашем 
мишљењу?

Превише је питања и на сва не можемо 
дати одговор у само једном интервјуу који нема 
намјеру ни могућност да анализира умијешаност 
различитих страна и ратне чињенице, већ само 
има за циљ да разоткрије многобројене неистине 
изнијете у интервјуу Дедеића, као и злоупотребу 
масс медија од стране оних који желе да нађу 
оправдање за овај рат. Кад већ говоримо о овоме 
дозволите ми да дам једну примједбу. Слобода 
италијанске штампе која је за сваку похвалу не 
би требала да буде коришћена у лоше сврхе, 
односно, да у циљу постизања непристрасности, 
нуди простор онима који бише жељели да путем 
манипулација и лажи унесу забуну у јавно 
мишљење. А пошто Хрвати очекују помоћ од 
одговорних италијанских политичара и полажу 
вјеру у племенитост и хуманост народа који је 
више пута кроз историју показао способност да 
буде праведан према другима, сматрам да мас 
медији могу и морају да врше своју улогу тј. да 
пажљиво и прецизно информишу. 

Који од југословенских политичара 
вам изгледа као поуздана особа? 

Не вјерујем да сам особа која би могла да 
говори о поузданости југословенских политичара 
као што то ради отац Дедеић са очигледном 
пристрасношћу. Међутим оно што могу да 
кажем је да је у овом тренутку хрватски народ 
најпоузданија политичка снага у Југославији, 
будући да је демократским путем изабрао слободу 
коју у овом тешком тренутку херојски сам 
брани. Ако правни разлози и разлози политичке 
етике сједињени у жељи за мирним решавањем 
проблема, представљају ваљане критеријуме 
за политичку поузданост једног народа, онда 
је сигурно хрватски народ поуздан. Моја жеља 
је да се и међу српским народом нађу поштене 
и мудре особе- и сигуран сам да постоје, само 
што су у овом тренутку заслијепљене- и да оне 
успију да поврате част српском народу, озбиљно 
компромитованом пред цијелим свијетом и да 
прекину трагична дешавања која натапају крвљу 
хрватску земљу тако што ће пронаћи мирно 
решење. 

Шта очекујете од конференције у 
Хагу? 

Судећи по ономе што је до данас 
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урађено, немам великих очекивања. Заправо сви 
«мораторијуми» потписани у Хагу претворили 
су се у «крематориуме» за хрватски народ!Ако 
би одговорни европски челници који учествују на 
конференцији, на првом мјесту лорд Карингтон, 
хтјели да коначно прихвате чињеницу да више 
не постоји Југословенска федерација и да треба 
признати као државне субјекте Републике које су 
демократским путем изабрале своју независност и 
обезбиједиле правне инструменте за остваривање 
ове независности, онда би постојала нада да се 
могу започети поштени преговори о примирју. 
Међутим, у међувремену конференција и цијела 
Европа треба да онемогуће масакар који је у 
току и који засигурно у највећој мјери погађа 
хрватски народ, али жање жртве и међу српским 
војницима. 

Шта се очекује од италијанских 
политичара? 

Од свих европских народа Италија је 
засигурно земља непосредно заинтересована 
за стабилност и мир у јадранском региону. 
Отуда сматрам да је оправдано очекивати од 
италијанских политичара више одговорности 
и посвећивање веће пажње ономе што се 
дешава на другој обали. Италија не треба да 
се плаши најезде избјеглица из Хрватске већ 
наметања комунистичког режима и решења 
које подразумијева употребу силе која гуши 
слободу не само хрватског већ и самог српског 
народа. Сматрам да у оквиру Европске заједнице 
Италија може да има утицајну и одређену улогу, 
што нажалост до сада није био случај. Ово није 
критика, већ закључак заснован на чињеницама. 



54

Факсимил дописа Синода Руске Православне Цркве, Патријарху Павлу од 13. 11. 1992. г.
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Превод дописа Св. Синода Руске Православне Цркве, Патријарху Павлу од 13. 11. 1992. г.
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Факсимил дописа Св. Синода Руске Православне Цркве, од 17. 11. 1992. г., настојатељу 
подворја РПЦ у Београду, прот. Василију Тарасјеву
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Московски патријархат
Свети Синод Руске Православне Цркве
одјељење спољних црквених послова 

№ 4194         17. новембар 1992. г. 

Његовом Високопреподобију
Протојереју Василију Тарасјеву 
Настојатељу Подворја Руске Православне 
Цркве у Београду

Ваше Високопреподобије !

Уз ово Вам шаљемо дописе на име Његове Светости Патријарха Српског Павла 
и Митрополита Амфилохија. 

Молимо да се предају како је назначено. 

Молимо Ваше свете молитве

ОДГОВОРНИ СЕКРЕТАР
ОДЈЕЉЕЊА СПОЉНИХ ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА 

МОСКОВСКОГ ПАТРИЈАРХАТА

Превод дописа Св. Синода Руске Православне Цркве, од 17. 11. 1992. год., г. Василију Тарасјеву, 
настојатељу подворја РПЦ у Београду.
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Интервју г. Брковић Јеврема, католичком тједнику “Glas koncila” од 26. 04. 1992. год. у вријеме 
боравка у Загребу на обуци за оснивање Дукљанске академије.
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Из интервјуа г. Брковић Јеврема католичком тједнику “Glas koncila” бр. 17 од 26. 04. 1992. 
године, у којем он износи ставове С. М. Штедимлије и Секуле Дрљевића - чувених усташких 

помагача.
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Факсимил дописа Св. Синода Руске Православне Цркве Митрополиту Амфилохију од 13. 11. 
1992. г.
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МОСКОВСКИ ПАТРИЈАРХАТ
СВЕТИ СИНОД 
РУСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

№ 4165         13. новембар 1992. год. 

Његовом Високопреосвештенству, 
Високопреосвећеном Амфилохију, 
Митрополиту Црногорско-приморском

Ваше Високопреосвештенство 
Љубљени у Господу Владико!

У вези Вашег дописа Архијерејском Сабору Руске Православне Цркве у вези 
са питањем такозване аутокефалности у прошлом вијеку Црногорске епархије, имам 
дужност да саопштим Вашем Високопреосвештенству следеће:

Хиротонија у Санкт Петербургу 1883. године коју су чинодејствовали чланови 
Свјатјејшег “Правитељствујућег” Синода Руске Православне Цркве над владиком 
Петром Цетињским, као што је наведено у повељи посвећења (грамати) не означава 
признање њега као поглавара Аутокефалне Помјесне Цркве. Очигледно је да би давање 
аутокефалности Црногорској епархији од стране Руске Православне Цркве било просто 
незамисливо, пошто иста није никада била саставни дио њене канонске територије. Ми 
такође, не располажемо никаквим писаним подацима, који би свједочили о томе, да су 
Цетињски епископи били признати, било када, као поглавари Аутокефалне Помјесне 
Цркве. 

Хиротонија у Санкт Петербургу 1833. године епископа Цетињског, представља 
од стране Руске Православне Цркве гест љубави према сестринској Српској 
Православној Цркви, која у то вријеме није имала могућности на другачији начин да 
попуни упражњену Црногорску катедру. 

У овом, за Српску цркву, тешком периоду, молитвено желим Вашему 
Високопреосвештенству обилну Божију помоћ у духовној бризи за Вашу паству у 
Црној Гори. 

Са великом љубави у Христу

Предсједник Одјељења спољних послова Московског Патријархата 
Митрополит Смоленски и Калининградски

КИ Р И Л О 

Превод дописа Св. Синода Руске Православне Цркве Митрополиту Амфилохију од 13.11.1992.г.
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Допис настојатеља подворја Руске Православне Цркве у Београду г. Василија Тарасјева 
Митрополиту Теодосију поглавару Америчке Православне Цркве - којој је припадао г. Антоније 

Абрамовић
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Његовом Блаженству     Подворје 
Теодосију       Руске 
Митрополиту цијеле Америке   Православне
и Канаде       Цркве у Београду
Московски Патријархат     27. октобра 1993. 
         № -501

Ваше Блаженство, 

драги у Господу Владико Митрополите Теодосије. 
Сматрам својим дугом, као Настојатељ Подворја Московског Патријархата 

при Трону Српских Патријараха, да потврдим Вашем Блаженству да је архимандрит 
Антоније Абрамовић дао пристанак да постане поглавар “аутокефалне” црногорске 
цркве. Именовање ће бити З1. октобра 1993. године у Црној Гори — град Цетиње. 

Прије мјесец и по дана Васељенски патријарх је посјетио Српску Православну 
Цркву и Његову Светост Патријарха Павла. Такође је посјетио и Митрополију 
Црногорско-приморску и тамо изјавио да “Црногорска аутокефална црква никада није 
постојала, не може да постоји и неће постојати до свршетка свијета!”

Аутокефалисти у Црној Гори представљају партију (политичку) либерала, 
бивших комуниста и Албанаца (муслимана или католика). 

Антоније Абрамовић је нама свима врло добро познат, јер се у своје вријеме 
оглушио о Патријархов благослов. Такође сви у Српској Православној Цркви знају 
да је Антоније Абрамовић промијенио у САД све јурисдикције и да му је последња 
била Америчка аутокефална црква. Ја сам лично имао прилику да саслужујем вашем 
Блаженству и да будем на пријемима током десетак година -(у Москви). 

Молим Господа Бога да би савјет о умјерености и канонској послушности 
Српској Православној Цркви и Његовој Светости Патријарху Павлу, а по благослову 
Вашег Блаженства и мудрог указивања на нимало угодне последице, имао утицаја на 
архимандрита Антонија Абрамовића. 

Настојатељ Подворја 
Митрофорни протојереј 

Василије Тарасјев

Превод дописа г. Василија Тарасјева митрополиту Теодосију од 27. 10. 1993. г. 
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Допис Антонија Абрамовића Патријарху Павлу од 17. 03. 1993. г.
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Православна Црква у Америци 
Сиосет, Њујорк

29. октобра 1993. г. 

Архимандриту Антонију Абрамовићу

Поштовани оче Антоније, 
шаљем Вам ово писмо преко Његове Светости патријарха српског ПАВЛА, 

поглавара Српске Православне Цркве. Молим Његову Светост патријарха Павла да 
уреди доставу овог писма Вама пошто немам другог начина да ступим у контакт са 
Вама. 

Из неколико извора смо добили информације да сте отпутовали у Црну Гору и 
да се ту представљате као “да сте краће време викарни епископ Едмонтона Америчке 
Православне Цркве”. Такође смо обавештени да планирате прогласити себе за 
поглавара такозване “Аутокефалне црногорске цркве”. 

Оче Антоније, Ви погрешно представљате и Православну цркву у Америци. 
Како Вам је добро познато, таква епископска столица у овом тренутку не постоји у 
нашој Православној Цркви у Америци. Ви обмањујете себе и друге, и налазите се у 
великој духовној опасности. 

Услед Ваших неисправних и неканонских радњи Ви сте под црквеном забраном 
и лишени сте свих свештенорадњи, што ступа на снагу сместа данас, 29. октобра 
1993. По овој ствари ускоро ћете добити писмо од Вашег епархијског Архијереја, 
Његовог Преосвештенства СЕРАФИМА, епископа Отаве и Архиепископије Канадске 
Православне Цркве у Америци. 

Овим писмом налажемо Вам да се сместа вратите у Канаду и приступите 
Његовом Преосвештенству епископу СЕРАФИМУ у Отави да би сте објаснили своје 
поступке. 

У Христу, 

ТЕОДОСИЈЕ, с. р. 

Архиепископ Вашингтонски 
Митрополит свеамерички и канадски 
Поглавар Православне Цркве у Америци

Превод дописа Митрополита Теодосија, Антонију Абрамовићу са обавјештењем о суспензији 
са свештеничке дужности због канонских преступа и лажног представљања. 
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Допис Митрополита Теодосија Патријарху Павлу од 29. 10. 1993. поводом суспензије 
Антонија Абрамовића.
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Православна Црква у Америци
Митрополит 
ТЕОДОСИЈЕ

Поглавар
Октобар, 29. 1993. год.

Његовој Светости ПАВЛУ
Митрополиту Београдско-Карловачком
Патријарху Српском

Ваша Светости, Патријарше Павле, драги брате и саслужитељу у Христу

Примили смо Ваш факс од 28. окт. 1993. који се односи на архимандрита 
Антонија Абрамовића из Монтреала, Канада. То нам је причинило много бола и туге. 

Архимандрит Антоније Абрамовић није хиротонисан за викарног епископа 
Едмонтона од моје стране, или ма кога од епископа Америчке Православне Цркве. 
Према моме сазнању он није, нити је икада био хиротонисан за Епископа од стране 
иједне канонске православне јурисдикције у Сјеверној Америци. 

Данас сам се обратио Његовом Високопреосвештенству Серафиму, епископу 
Отаве, Америчке Православне Цркве за Канаду, чији је садашњи клирик архимандрит 
Антоније Абрамовић да моментално суспендује архимандрита Антонија Абрамовића 
са свих функција свештенослужитеља. 

Његово Високопреосвештенство је то и учинио. 
Сходно томе, почев од данас, 29. октобра 1993. г. Архимандрит Антоније 

Абрамовић је суспендован са свих функција свештенослужења у Православној 
Цркви. 

Са молитвама за Ваше добро и за добро цијеле Српске цркве, остајем Ваш брат 
и саслужитељ, 

ТЕОДОСИЈЕ
Архиепископ Вашингтона 
Митрополит цијеле Америке и Канаде

Превод дописа Митрополита Теодосија патријарху Павлу од 29. 10. 1993. г. поводом 
рашчињења Антонија Абрамовића.
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Изјава г. Светозара Маровића, ген. сек. ДПС-а, на конференцији за штампу у којој тврди 
да је избор Антонија Абрамовића за поглавара ”православнијех Црногораца” незаконит и 

неканонски чин, и да је Митрополија Црногорско-Приморска једини легитимни представник 
православља у Црној Гори.
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Саопштење МУП-а Црне Горе о настраним склоностима г. Антонија Абрамовића, објављено 
у ”ПОБЈЕДИ” - субота, 13. новембра 1993.
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Допис Св. Синоду Српске Православне Цркве, Архијерејског намјесника Бококоторског 
Момчила Кривокапића - од 25. 11. 1993.
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Допис Патријарха Павла Митрополиту Теодосију - 25. 11. 1993. год.
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Обавјештење уз допис Митрополита Теодосија, Патријарху Павлу од 30. 11. 1993. год.
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Православна Црква у Америци
Митрополит 
ТЕОДОСИЈЕ

Поглавар
Новембар, 30. 1993. год.

Његова Светост ПАВЛЕ
Архиепископ Пећки
Митрополит Београдско-Карловачки
Патријарх Српски
Ул. 7. Јула бр. 5
Београд, Југославија 11000

Ваша Светости:

Шаљем Вам на увид копију приложеног писма. Недавно сам оригинал овог 
писма послао Његовој Светости Патријарху Вартоломеју Константинопољском. Тиче 
се несрећне ситуације у Црној Гори, која је под јурисдикцијом Српске Цркве.

Желећи Вам срећне празнике поводом Рођења Господњег, остајем Ваш брат у 
Христу.

ТЕОДОСИЈЕ
Архиепископ Вашингтона 
Митрополит цијеле Америке и Канаде

Превод обавјештења Митрополита Теодосија, Патријарху Павлу од 30. 11. 1993. год.
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Факсимил дописа митрополита Америчке православне цркве Теодосија Васељенском 
Патријарху Вартоломеју I - 30. 11. 1993. г.
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ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У АМЕРИЦИ
Митрополит Теодосије

Поглавар

30. новембра 1993. Г. 

Његовој Светости ВАРТОЛОМЕЈУ I
Архиепископу Константинопоља, 
Новога Рима и Васељенском Патријарху
Инстамбул, ТУРСКА

Ваша Светости ВАРТОЛОМЕЈЕ, 
драги у Христу брате и саслужитељу;

За вријеме Ваше историјске посјете Српској Православној Цркви, на чијем челу је драги 
нам и високо поштовани брат, Његова Светост Патријарх ПАВЛЕ, видјели сте политичке и 
социјалне тешкоће, нарочито у Црној Гори, гдје су неправославни и нецрквени људи недолично 
демонстрирали. 

28. октобра 1993. г. обавијестио нас је, Његова Светост Патријарх ПАВЛЕ да се наш 
пензионисани клирик Архимандрит Антоније Абрамовић лично представио као Викарни епископ 
од Едмонтона, Канада, Америчке Православне Цркве. Он се, како смо службено обавијештени, 
умијешао и подржао антиканонско и нехришћанско дјело изазивања раскола и подјеле у светој 
Српској Православној Цркви. 

29. октобра 1993. г. послали смо одговор, у коме смо подвукли да Архимандрит Антоније 
Абрамовић никада није био хиротонисан од наше стране, нити, колико нам је познато, ма које друге 
канонске Православне Цркве. (Прилажем копију за Вашу информацију)

С обзиром на то да се он умијешао у унутрашњи живот друге канонске помјесне Цркве, 
суспендован је са свих функција свештенослужења и било му је наређено од надлежног Епископа и 
моје стране да се врати кући, лично јави своме Епископу и образложи своје поступке. 

Нијесмо имали начина да тренутно и директно ступимо у контакт са Архимандритом 
Антонијем, па смо му послали писмо преко Српске Патријаршије. (Копија Приложена)

1. новембра 1993. г. примили смо поруку Светог Архијерејског Сабора Српске Православне 
Цркве из манастира Острога, Црна Гора, да је неправославни и неканонски скуп прогласио 
суспендованог Архимандрита Антонија Абрамовића за “поглавара” непостојеће и тзв. аутокефалне 
“Црногорске православне цркве”. 

Ви сте у Вашем говору за вријеме посјете Црногорско-приморској Митрополији рекли: 
“Аутокефална црногорска црква није никада постојала, не може да постоји.....” 

3. новембра 1993. г. одговорили смо тврдњом: “Молимо Вас, будите увјерени у моју братску 
подршку и подршку Америчке Православне Цркве, да се одржи добар канонски поредак Православне 
цркве у васцијелом свијету, и у нашу бригу да скандали, подјеле и расколи буду избјегнути. 

Ваша Светости, Његова Светост Патријарх ПАВЛЕ, замолио нас је да Вас обавијестимо о 
нашим реаговањима и подршци Српској Православној Цркви. 

Пишем Вам, Ваша Светости, као Васељенском Патријарху и Предстојнику међу свим 
Православним Епископима. Молимо Вас, будите увјерени у моју личну жељу да Америчка 
Православна Црква сарађује са Вашим Свештеним Троном и поглаварима свих Православних 
Цркава широм свијета, држећи добар канонски поредак у Православној Цркви. 

Превод писма поглавара Америчке Православне Цркве, Митрополита Теодосија Васељенском 
Патријарху Вартоломеју, у коме га обавјештава да ће због канонских преступа рашчинити 

свог свештеника архимандрита Антонија Абрамовића.
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Америчка Православна Црква одбацује скорашње неканонско и нерегуларно проглашење 
тзв. и фактички непостојеће “Црногорске православне цркве” на територији Српске Православне 
Цркве. Америчка Православна Црква чврсто брани територијални интегритет Српске Православне 
Цркве. 

Нажалост, у овај неканонски и нерегуларни чин умијешан је један остарјели и заведени 
клирик Америчке Православне Цркве, архимандрит Антоније Абрамовић. Овај збуњени човјек 
је дозволио себи да буде проглашен поглаваром ове тзв. и неканонске “Црногорске православне 
цркве”. Пензионисани клирик, архимандрит Антоније Абрамовић, донедавно је служио у Катедрали 
Св. Петра и Павла у Монтреалу, Квебек, Канада. 

До данас се Архимандрит Антоније Абрамовић није одазвао наредби Његовог 
Преосвештенства Епископа СЕРАФИМА из Отаве да се врати матичној дијецези и Олтару при коме 
је служио. 

На основу његове непослушности и извјештаја Његове Светости Патријарха ПАВЛА у вези 
са скандалом који је овај самовољни човјек изазвао у Српској цркви и Православној Цркви у цјелини, 
Архимандрит Антоније Абрамовић је фактички сам себе свргао из редова свештенства. 

Стога, као одговор на ове догађаје, започео сам канонски поступак да и формално свргнем 
Архимандрита Антонија Абрамовића као клирика Америчке Православне Цркве и одлучим га од 
свих светих функција свештенства. 

Ваше Светости брат у Христу 

ТЕОДОСИЈЕ
Архиепископ Вашингтона 
Митрополит цијеле Америке и Канаде
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“Грамата” којом група грађана Цетиња проглашава г. А. Абрамовића за њиховог духовног 
поглавара.
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Допис г. Мила Ђукановића, премијера РЦГ, Патријарху Павлу од 26. 12. 1993. у коме га увјерава 
да Влада РЦГ неће дозволити рушење “устројства и живота Српске Православне Цркве”.



82

Писмо г. Славка Перовића - Антонију (Илији) Абрамовићу прочитано на трибини ЛСЦГ на 
Цетињу 9. јануара 1994. год. Објавио лист ”Либерал” - 5



83



84

Саопштење Св. Архијерејског Сабора СПЦ од 1.11.1993. поводом скупа на Цетињу 31. окт. 
1993. са учешћем А. Абрамовића.
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Допис Епископа Георгија - Архиепископу Серафиму којим га обавјештава о расколничком 
дјеловању Антонија Абрамовића са сумњом да он и даље служи без обзира на забрану 

свјештенодејства.



87

Превод дописа Владике Канадског Георгија (Српске Цркве у Америци) Архиепископу Серафиму 
од 17. фебруара 1994.
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Одговор Џона Ткачука, секретара Архиепископа Серафима - епископу Георгију на допис од 
17.02.1994.
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Превод одговора Џона Ткачука - епископу Георгију, од 17.02.1994.



90

Допис Епископа Канадског, Православне Цркве у Америци - Серафима Епископу Георгију 
поводом његовог дописа о. А. Абрамовићу.
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Превод дописа од 24.02.1994. Епископа Канадског Серафима Епископу Георгију.
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Писмо Архиепископа Теодосија Патријарху Павлу од 15. 04. 1994. о суспендовању Антонија 
Абрамовића.
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Православна Црква Америке
Архиепископ Теодосије

15. 4. 1994

Његовој Светости
Патријарху Павлу

Ваша Светости, 
Примио сам у мојој канцеларији Митрополита Амфилохија и корисно смо 

разговарали о ситуацији у Црној Гори и у вези Антонија Абрамовића. Пренео сам му 
одлуке са седнице нашег Синода у вези оца Антонија. 

Рекао сам Митрополиту Амфилохију да нисмо били у стању да организујемо 
једно комплетно црквено суђење, јер нам Српска Црква још није доставила једну 
документацију о работама оца Антонија у Вашој земљи, а то је по нашим прописима 
неопходно те зато Вас молимо да нам све у вези тога доставите што пре, нарочито 
одлуке и др. од стране Вашег Синода, али исто тако и извјештаје из новина и телевизије, 
видео трака и тако даље. 

На основу досадашњег рада наш Свети Синод овако одлучује у вези оца 
Антонија:

1. Архимандрит Антоније остаје суспендован и стављен под забрану 
свештенодејства. 

2. Забрањено му је путовање ван Канаде без изричитог благослова Митрополита 
Теодосија и надлежног Епископа Серафима. 

3. Забрањено му је да улази у живот Српске Цркве у Црној Гори и у Митрополији 
Црногорској-Приморској и такође да учествује у социјалном и политичком животу 
Црне Горе. 

4. Ако се дозна за било које активности Архимандрита Антонија у Црној Гори, 
он ће одговарати пред црквеним судом у нашој Цркви. 

Увјеравам Вашу Светост да ће Америчка Православна Црква да учини све да 
би се сачувао ред и поредак у Цркви. 

Просећи Ваше свете молитве 
остајем Ваш брат и саслужитељ

ТЕОДОСИЈЕ

Превод писма Архиепископа Теодосија Патријарху Павлу, поводом укључивања Антонија 
Абрамовића, архимандрита Америчке Православне Цркве у расколничке покрете у Црној Гори.
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Саопштење за јавност Светог Архијерејског Синода Српска православне Цркве поводом 
проглашења Антонија Абрамовића за лажног владику
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Одлука Уставног суда РЦГ којом се утврђује да “нијесу у сагласности са Уставом РЦГ и 
законом” одредбе “Одбора за обнављање аутокефалности Црногорске пр. цркве”.



98



99



100

Допис секретара Православне Цркве у Америци, Р. Кондратика, Патријарху Павлу о 
достављању писма Епископа Серафима из Канаде, Антонију Абрамовићу - 6. мај 1994.
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Православна Црква у Америци
Митрополит ТЕОДОСИЈЕ

6. мај 1994. Г. 

Патријарху ПАВЛУ

Ваша Светости, 

Христос васкрсе !

Достављам Вам писмо које је недавно Његово Преосвештенство епископ 
Серафим писао монаху Антонију Абрамовићу, да је својим дјеловањем себе самог 
“потпуно и неповратно одлучио” од свештеничког чина. 

Молећи за Ваш архипастирски благослов остајем Ваш 
у Христу 

Протојереј Роберт Кондратик, 
секретар

Превод писма прот. Роберта Кондратика, секретара Америчке Православне Цркве, 
Патријарху Павлу као пропратни акт писма епископа Серафима Антонију Абрамовићу (о 

његовом рашчињењу).
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Факсимил писма Епископа Серафима, свом свештенику Антонију Абрамовићу у коме га 
обавјештава о разлозима за његово рашчињење.
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Епархија Канадска

11. 5. 1994. Г. 

монаху Антонију
Спенцервил
Монтреал, Квебек

Драги монаше Антоније, 

Христос васкрсе !

Дознао сам да је Архиепископ Силвестар Теби дозволио да служиш васкршњу 
литургију у монтреалској катедрали Светих Петра и Павла. То нијесу само помјесни 
вјерници оца Крста Рикића видјели, који је то мени јавио, већ је то јављено Српској 
Патријаршији у Београду, што је довело до нових затегнутих односа између Српске 
Православне Цркве и Православне Цркве у Америци. 

Такав благослов би требало да има моју писмену сагласност, јасно за све. 
Архиепископ Силвестар, пак, кога иначе веома цијеним, није надлежни Епископ. 
У таквој деликатној ствари нема мјеста за флексибилитет. Шта више, твој статус је 
одређен не само са моје стране, већ и од стране Светог Синода. 

Послије сталне кореспонденције са нашим поглаваром Митрополитом 
Теодосијем речено је да си Ти прекршио 28. Апостолско правило као и 4. правило 
Антиохијског Сабора. Зато Ти морам рећи да си служио без изричитог благослова 
и на основу наведених правила Ти си себе самог потпуно и неповратно одлучио од 
свештеничког чина, од 1. 5. 1994. године, од датума када си служио. 

Молећи за Божију милост, остајем Твој у Христу

недостојни 
Епископ Отаве и Канаде, СЕРАФИМ

достављено: Митрополиту Теодосију
Архиепископу Силвестру
Протојереју Ткачуку, секретару

Превод писма Епископа Канадске Епархије, Православне цркве у Америци г. Серафима, 
Архимандриту Антонију Абрамовићу са обавјештењем о разлозима за његово рашчињење.
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Факсимил дописа Митрополита Теодосија Патријарху Павлу о рашчињењу Илије (Антонија) 
Абрамовића од 23. 06. 1994.
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ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У АМЕРИЦИ
Митрополит ТЕОДОСИЈЕ
поглавар
23. јун 1994

Његовој Светости Павлу
Архиепископу Пећком
Митрополиту Београдско-Карловачком
Патријарху Српском
Краља Петра 5
Београд, Југославија, 11000

Ваша Светости, Патријарше Павле, 
Примио сам Ваше писмо од 17. јуна 1994. год. заједно са писмом Његовог 

Високопреосвештенства Митрополита Амфилохија од 6. јуна 1994. год. у вези Антонија 
Абрамовића који је потпуно и неопозиво свргнут из свештенства 1. маја 1994. год. 

Овим писмом Вас лично увјеравам да су ово рашчињење Антонија Абрамовића 
потврдили сви чланови Светог Синода Православне Цркве у Америци. Званично акт 
о рашчињењу упутио је Антонију Абрамовићу Његово Преосвештенство Серафим, 
Епископ Отаве и Канаде 11. маја 1994. год. 

Желим да посвједочим да рашчињени Антоније Абрамовић није никада 
хиротонисан за Епископа Православне Цркве у Америци нити је икад био викарни 
Епископ Едмонтона у Канади, у нашој Цркви. 

Велики бол и тугу нам причињава то што видимо какву је огромну моралну и 
духовну штету нанио Антоније Абрамовић не само наивним и лаковјерним људима 
који га слиједе њега и његове политичке манипуланте, него посебно Тијелу велике 
Православне Цркве која је под Вашим омофором. 

Закључујући ово писмо још једанпут хоћу да јасно посвједочим ради знања 
свима, да је Антоније Абрамовић, бивши клирик Православне Цркве у Америци, 
потпуно и неопозиво свргнут из свештенства од 1. маја 1994. год. и да је његово име 
избрисано из реда свештенства Православне Цркве у Америци. 

Иштући Ваше свете молитве остајем Ваш брат и саслужитељ у Христу, 
+ ТЕОДОСИЈЕ
Архиепископ Вашингтонски
Митрополит цијеле Америке и Канаде

примјерак послати:
Његовом Високопреосвештенству
Митрополиту Амфилохију
Митрополија Црногорско-приморска
81250 Цетиње - Црна Гора
Југославија

Превод дописа Митрополита Теодосија патријарху Павлу од 23. 06. 1994. г. о рашчињењу 
Илије (Антонија) Абрамовића.



107

Проглас рашчињеног свештеника Илије Абрамовића његовим следбеницима на Цетињу, у коме 
апелује на слогу и јединство.
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Превод писма Патријарха Павла, Митрополиту Теодосију, о противцрквеној дјелатности 
Антонија Абрамовића.
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Списак чланова “Одбора за обнављање аутокефалности црногорске православне цркве”.
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Факсимил дописа Синода Америчке Православне Цркве Патријарху Павлу у коме га 
обавјештава о потпуном искључењу из Цркве бившег монаха Илије (Антонија) Абрамовића.
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СВЕТИ СИНОД
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У АМЕРИЦИ

ТЕЛЕФАКС 

23. МАРТА 1995. 

Његова Светост ПАВЛЕ
Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки
Патријарх српски

Ваша Светости и драги Саслужитељу, 

У прољећној сједници Светог Архијерејског Синода Православне Цркве у 
Америци, одржаној у канцеларији у Ојстер-беј Кову, Њујорк, 22. марта 1995. године, 
донијета је одлука о “потпуном исључењу из Цркве” (афорисмос) бившег монаха 
АНТОНИЈА АБРАМОВИЋА. 

Ову одлуку је наш Свети Синод донио са дубоким жаљењем и у нади да ће Бог 
имати милост према њему. 

Ваш брат и саслужитељ, 
ТЕОДОСИЈЕ
Архиепископ вашингтонски
Митрополит Све Америке и Канаде

копија:
Његовом Високопреосвештенству Митрополиту ХРИСТОФОРУ

Превод дописа Св. Синода Америчке Православне Цркве Патријарху Павлу од 23. 03. 1995. год. 
о потпуном искључењу Илије (Антонија) Абрамовића из Христове Цркве.
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Молба Милутина Цвијића, бившег монаха, сада ”угледног свјештеника” вјерске заједнице 
Мираша Дедеића, да му Свети Архијерејски Сабор опрости ступање у грађански брак након 

рођења ванбрачног дјетета.
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Молба Мираша Дедеића (будућег ”поглавара православнијех Црногораца”) Митрополиту 
Загребачко-Љубљанском Јовану, да га прими за парохијског свештеника Српске Православне 

Цркве, у Риму.
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Потврда МУП-а РЦГ о пријави ОБ-Цетиње, новонастале вјерске заједнице.
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Писмо Мирослава (Милутина) Цвијића, Митрополиту Амфилохију од 21. августа 1995. - са 
молбом за помиловање
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Жалба Великом црквеном суду Мирослава Цвијића на Одлуку о лишењу свештеничког чина.
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Допис Великом црквеном суду Митрополита Амфилохија поводом жалбе рашчињеног и 
изопштеног бившег монаха Мирослава Цвијића.
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Телефакс Митрополита Спиридона, Митрополиту Амфилохију, од 11. 07. 1996. о намјери да 
лиши свештеничког чина Мираша Дедеића због канонских преступа.
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ВАСЕЉЕНСКА ПАТРИЈАРШИЈА
СВЕТА МИТРОПОЛИЈА ИТАЛИЈЕ

ВИСОКОПРЕОСВЕЋЕНОМ
МИТРОПОЛИТУ-ЦРНОГОРСКОМ
Г. АМФИЛОХИЈУ
ЦРНА ГОРА

ВИСОКОПРЕОСВЕЋЕНИ И ВОЉЕНИ У ХРИСТУ БРАТЕ, 

Примио сам последњу забринуту поруку Вашег вољеног 
Високопреосвештенства. 

Изражавам најдубљу жалост због појаве аутономистичких покрета у њедрима 
Вашим Високопреосвештенством вођене историјске свете Митрополије црногорске. 

Молим се Господу да спријечи такав погубни црквени раскол, нарочито у 
овим тегобним за племенити српски народ временима, а да укрепљује свагда Ваше 
Високопреосвештенство у Вашој часној борби за очување јединства у Црној Гори 
мученичке Цркве. 

Дајем на знање Вашем вољеном Високопреосвештенству да је презвитер 
Мираш Дедеић од 30. новембра 1995. под забраном свештенодјејства на неодређено 
вријеме, због канонских преступа које је починио против свога црквеног началства. 

Света Митрополија Италије већ проучава озбиљно могућност захтјева 
Васељенској патријаршији за лишење истога свештеничког чина. 

Ове информације могу бити слободно употријебљене за обавјештење средстава 
информисања. 

Цјелив у Господу

Спиридон Митрополит Италије

превод са грчког. Факс стигао у Митрополију 
Црногорско-приморску 11. јула 1996. г. 

Превод дописа, митрополита Васељенске патријаршије у Италији г. Спиридона, 
Митрополиту Амфилохију о намјерама да рашчини свештеника те патријаршије Мираша 

Дедеића.
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Обавјештење Митрополита Амфилохија свим црквеним јединицама Митрополије да је г. 
Мираш Дедеић стављен под забрану свештенодјејства од стране Митрополита Спиридона 

(Васељенска патријаршија).
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Допис Митрополита Црногорско-приморског Амфилохија Светом Архијерејском Синоду 
СПЦ, уз писмо Митрополита Спиридона о канонском статусу Мираша Дедеића, бившег 

свештеника његове Митрополије.
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Обавјештење Митрополита Црногорско-Приморског Амфилохија г. Мирославу Цвијићу, о 
лишењу свештеничког чина и изопштењу из црквене заједнице.
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Представници римокатоличке цркве у Црној Гори (Збутега са сестрама са Цетиња) одају 
почаст преминулом г. Илији (Антонију) Абрамовићу.
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Допис Митрополита Амфилохија Св. Синоду СПЦ од 23. 12. 1996. г. поводом активности М. 
Дедеића.
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Саопштење “Одбора вјерске заједнице православнијех Црногораца”, да немају повјерења у, 
изопштеног из Грчке Цркве, Мираша Дедеића.
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Факсимил дописа патријарха Павла - Васељенском патријарху Вартоломеју I, у коме га 
обавјештава о актуелним догађајима везаним за Митрополију црногорско-приморску (16. 

јануар 1996. )
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Превод дописа Његове Светости Патријарха Павла, Васељенском Патријарху Вартоломеју I, 
поводом актуелних догађаја на Цетињу.
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Из интервјуа др Данила Радојевића предсједника ”Одбора за вртање аутокефалне ЦПЦ”, 
листу ”Монитор” од 14. 02. 1997, поводом избора Дедеић Мираша за наследника Илије 

(Антонија) Абрамовића. Види страну 47.
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Факсимил дописа Васељенског Патријарха Вартоломеја I, Патријарху Павлу којим га 
обавјештава да је Свети Синод Васељенске Патријаршије рашчинио Мираша Дедеића због 

његовог нецрквеног понашања.
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Блажењејшем 
Патријарху српском г. Павлу

Обавјештавамо Ваше нама драго и уважено Блаженство да је од 
стране нашег Светог Синода кажњен свештеник Мираш Дедеић, због 
његових канонских преступа и противканонских и безаконих деловања 
на простору Ваше Цркве, најстрожијом казном, лишењем свештеничког 
чина, с тим да буде враћен у ред лаика. Следи писмо и патријаршијска 
и синодска одлука његовог рашчињења. 

Патријарх Вартоломеј

Фанар, 4. 4. 1997. г. 

Превод дописа Васељенског патријарха Вартоломеја патријарху Павлу у коме га обавјештава 
да је Васељенска Патријаршија рашчинила свог свештеника Мираша Дедеића.
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Текст патријаршијске и синодске одлуке од 9. 04 1997. г. Васељенске Патријаршије о 
разлозима за предавање проклетству Мираша Дедеића и његових следбеника.
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Број Протокола 339. 
“Ако неки презвитер или ђакон презревши свога епископа, одвоји себе од Цркве и 

организује сопствену, и остави жртвеник, и одбије позив епископа и не жели му се повиновати 
и не послуша његов први ни други позив, за таквога заповиједају свети канони да буде 
потпуно лишен чина (31 Апостолско правило, 4 Васељенски сабор, правило 18, Антиохијски 
сабор, правило 10). 

Будући да се такав презритељ свога Епископа показао и један од клирика свете 
Митрополије Италије свештеник Мираш Дедеић, родом Србин, који је службовао у Риму од 
љета 1988. године до краја 1994. године створивши многе невоље Светој Митрополији, и то 
тако што је с једне стране исмијавао управне поступке своје црквене власти а с друге стране 
псовао претпостављену црквену власт и деспотски и самовољно управљао повјереном 
му заједницом Православном у Риму, подстичући у њој расколе и немире; због свега тога 
подвргаут судски -казни забране свих свештенодејстава на неодређено вријеме, он се није 
потрудио да се дисциплинује, него продужује да свештенодејствује са клирицима безаконе 
и непостојеће тобожње “аутокефалне црногорске цркве”, одакле потиче, што се види из 
документације коју посједујемо, придодавши тако ранијим безакоњима и нечасностима 
- нова, смјерност наша заједно са око нас сабраним најсвештенијим Митрополитима и 
надчасницима, драгом нам у Светом Духу браћом и саслужитељима, синодски смо размотрили 
овакво антиканонско и антидисциплинско понашање против свога Епископа и упадање у 
јурисдикцију друге канонске Цркве, нарочито душепогубно понашање за православни народ 
у Црној Гори, које је показао овај недостојни свештеник, и ријешили, сагласно свештеним и 
божанственим канонима, да именованог подвргнемо крајњој казни, лишења свештеничког 
чина, деградирајући га и враћајући га у ред лаика. Са овог разлога одлучујемо у Светом 
Духу да наведени бивши свештеник Мираш Дедеић, због горњих тешких антиканонских и 
антидисциплинских и душепогубних његових безакоња и његове непокајничке упорности 
у њима, од сада је лишен свога свештеничког чина и огољен сваке благодати и дјеловања, 
убудуће постајући прости лаик и као такав од свију сматран. 

Зато да се нико никада не усуди, ни од клирика, да се заједнички облачи и саслужује са 
њим, нити од вјерника да га било ко прими или почаствује као свештеника или клирика, или 
да цјелива његову десницу и затражи од њега благослов, јер је под бременом неопростивог 
лишења чина и неразрјешивог одлучења од Господа Сведржитеља. 

Овим поводом, као потврда, настаде и овај патријарашки и синодски наш акт, заведен 
у свештени Кодекс наше свете Христове Велике Цркве, у цјелости и непромјенљиво послан 
сестринској Цркви Српској и светој Митрополији Италије, ради редовног прочитања у храму 
и одлагања у њиховој архиви. 

Године спасења 1997; мјесеца априла 9. 
Патријарх цариградски и васељенски
Вартоломеј, ср. 
и девет чланова Светог Синода Цариградске патријаршије, с. р. 
 

Синодски акт Цариградске (Васељенске) Патријаршије од 9. априла 1997. г. којим се 
објашњавају разлози рашчињења и предавања проклетству (анатеми) клирика ове 

патријаршије - Мираша Дедеића.
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Допис Његове Светости Патријарха Павла - амбасадору Р. Бугарске И. Грифунову у коме га 
обавјештава да ће бугарски рашчињени свештеници “рукоположити” такође рашчињеног 

Мираша Дедеића, и да треба предузети мјере да се то не догоди.
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Увјерење самозваног “патријарха” Пимена да је заједно са свештеницима који су рашчињени 
од стране канонске Бугарске Цркве и Њ. Светости Патријарха Максима, рукоположио у чин 

“епископа” Мираша Дедеића.
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Допис Његове Светости Патријарха Бугарског г. Максима - Митрополиту Амфилохију, од 
1.3.1998. г. којим га информише да обред који су вршили над Мирашем Дедеићем рашчињени 

бугарски расколници нема никакво канонско дејство.
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БУГАРСКА ПАТРИЈАРШИЈА 
Свети. Синод
№ 283 
12. 03. 1998. год. 
1090, Софија, ул. Оборишче 4 
тел: 87-56-11

Његовом Високопреосвештенству Амфилохију, 
митрополиту црногорско - приморском 

гр. Цетиње

Ваше Високопреосвештенство, 

Свети Синод Бугарске Православне Цркве у пуном саставу, на засиједању 
од 10. марта 1998. год., протокол №4, размотрио је од вас добијени факс односно 
обавјештење, да ће такозвани “митрополити” Инокентије Софијски и Генадије 
Доростолски рукоположити од Васељенског патријарха рашчињенога свештеника 
Мираша Дедеића. 

Желимо да Вас обавијестимо, да та два духовника припадају расколничкој 
групи бившег Неврокопског митрополита Пимена и немају ништа заједно са Светим 
Синодом Бугарске Православне Цркве. 

Већ у току данашњег дана сигнализираћемо Дирекцији за вјероисповијести 
при Министарском савјету, а такође и Предсједнику Бугарске Републике господину 
Петру Стојанову да онемогуће такво рукоположење. 

Надајмо се, да ће они утицати на “митрополите” Инокентија и Генадија да не 
предузимају такво “рукоположење” које није у складу са црквеним канонима јер нико 
нема право да рукополаже епископа за туђу диецезу, а поготову то не могу да раде они 
који нијесу никакви епископи. 

Препоручујем се Вашим светим молитвама и остајем са Вашим Високопре-
освештенством у Христу брат. 

Предсједник Светог Синода
Максим

Патријарх Бугарски

Превод дописа Св. Синода Бугарске Православне Цркве Митрополиту Амфилохију у коме 
га обавјештавају да је “хиротонија” Мираша Дедеића од стране рашчињених “епископа” 

неканонска и незаконита.
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Допис Бугарског Патријарха г. Максима - Патријарху Павлу којим Св. Синод Бугарске 
Православне Цркве потпуно подржава анатемисање г. Мираша Дедеића.
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Бугарска Патријаршија  Његовој Светости Павлу
Св. Синод     Архиепископу Пећком, митрополиту
№ 905     Београдско-Карловачки и
3. VIII 1998. г.     патријарху Српском
За №1315     Београд

Ваша Светости, 

Свети Синод у пуном саставу на засиједању од 15. јуна 1998. године, број 
протокола № -28, размотрио је Ваш допис и потпуно схватио бригу коју је унио 
расколник, осуђен од Васељенскога Патријархата, бивши свештеник Мираш Дедеић, 
који помогнут од наших расколника лажно се представља у Црној Гори. 

Ми потпуно одобравамо одлуку Архијерејског сабора Српске Православне 
Цркве. 

Наши руководиоци, које смо замолили, нијесу успјели да осујете 
“рукоположење” Мираша Дедеића. Сада ћемо прослиједити Ваше писмо, као и његов 
превод, Господину Предсједнику, Премијеру и Директору за вјероисповијести при 
Министарском Савјету. 

Ми се Усрдно молимо да наступи мир и јединство у нашој светој Цркви. 
Препоручујемо се Вашим светим молитвама и остајемо Вашој Светости у 

Христу брат и саслужитељ. 

Предсједник Светог Синода
Максим Патријарх Бугарски

Превод дописа Св. Синода Бугарске патријаршије патријарху Павлу бр. 905 од 3. 08. 1998. Г. у 
коме у потпуности подржавају одлуку Св. Архијерејског Сабора Српске Цркве о анатемисању 

г. Мираша Дедеића.
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Факсимил дописа Блажењејвшег Митрополита Саве, поглавара Пољске Православне Цркве, 
Патријарху Павлу у коме он осуђује неканонско ”хиротонисање” Мираша Дедеића од стране 

бугарских расколника.
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ПРАВОСЛАВНИ МИТРОПОЛИТ 
ВАРШАВСКИ И ЦИЈЕЛЕ ПОЉСКЕ
Бр. 466/98
Варшава, 4. 08. 98. 

Његова Светост
П А В Л Е
Архиепископ Пећки, 
Митрополит Београдско-Карловачки
Патријарх Српски
Београд

Ваша Светости:

Овим желим да Вашу Светост извијестим да је Свети Архијерејски Синод 
Пољске аутокефалне Православне Цркве, на својој сједници од 3. августа 1998. године, 
примио к знању писмо Ваше Светости, од 3. јуна 1998. године, бр. 1316, којим нас 
упознајете са неканонским активностима псеудо-патријарха Пимена (Бугарска), и да 
је хиротонисао епископа Мираша Дедеића. 

Свети Архијерејски Синод осуђује овај неканонски чин. 
Шаљем Вашој Светости поздраве, и молим благослов Божји за Вашу Светост, 

како бисте могли предводити дуготрпељиву Српску Цркву. 

Ваше Светости у Христу брат, 
+ САВА

Митрополит варшавски и цијеле Пољске

Превод дописа поглавара Пољске Православне Цркве, Митрополита Саве, у коме осуђује 
неканонску “хиротонију” Мираша Дедеића од стране рашчињеног бугарског епископа Пимена.
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Превод текста Спироса Јоанидеса објављеног у италијанском часопису ”IL MANIFESTO” 
12. септембра 1998., у коме се открива идентитет Antonia De Rosa - главног Дедеићевог 

”саслужитеља” на скуповима на Цетињу.
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Групе егзорциста, разне псеудо-
хуманитарне асоцијације “нове” религије, 
учитељи и вјерни сљедбеници заједно 
су створили шаренолику војску, која је 
након пада тзв. “челичне завјесе” мирно 
извршила инвазију на земље источне Европе 
на некадашње заточенике комунистичке 
филозофије. 

Та јединствена војска се креће преко 
Београда, Варшаве, Москве, Букурешта и 
Прага. 

Те разне секте шарају од центра 
великих градова па све до села и засеока, 
успостављајући контакте са шефовима 
држава или се за почетак задовољавају 
својим појављивањем у текстовима по разним 
новинама. Неко их прихвата, неко толерише, 
неко исмијава, а опет има много и оних који 
се убиједе у њихове слаткоречиве приче и 
временом постају вјерни, одани ученици 
сљедбеници њихових тзв. “виших циљева”. 

Баш тој посљедњој групи је припадало 
негдје око 2. 000 људи, који су се сакупили 
на Цетињу, на Тргу краља Николе 31. 
октобра 1998. у 10 сати, да би присуствовали 
устоличењу митрополита Михаила, првог 
поглавара црногорске аутокефалне цркве. 

И сво то дешавање, за мене страног 
новинара који се ту налазио у обичној посјети 
не би представљало ништа посебно да нијесам 
препознао у једном од свештеника који су 
устоличили новог Митрополита, Antonia de 
Rossa, личност која није ни мало непозната 
италијанској и страној штампи. Код нас је 
тај човјек већ познат по овим и сл. стварима 
које су својствене познатој ТВ серији “X - 
Files” односно стварима ван реалног, с оне 
стране ума. Дакле, то је особа која никад 
није оклијевала да тврди да је излијечила 

неизљечиве, да је истјеривала моћне демоне 
из људи, као да је та његова прича узета из 
ревије мог колеге Renzo Allegria “Хроника 
Мистерија” новембра 1996. 

ЦРНОГОРЦИ СУ НАСЈЕЛИ

Радозналост и моје непознавање тих 
вјерских односа ме је навела да поразговарам 
и информишем се код неких мојих пријатеља 
Црногораца. Они су ми објаснили да већ 
постоји владика на Цетињу, Амфилохије 
који нема никакву намјеру да призна ту тзв. 
црногорску аутокефалну цркву односно 
секту. Објаснили су ми да су сепаратисти 
Цетиња и људи из других градова Црне 
Горе жртве таквих и сл. ствари. Изгледа 
да је прије три године почела да дјелује на 
тим просторима група лажних Витезова 
Малте, који су обећавали  велику економску 
помоћ, продавали лаковјерним људима 
велики број лажних дипломатских пасоша и 
имали су намјеру да украду руку Св. Јована 
Крститеља, која се налази негдје скривена 
у манастиру. Ипак, побјегли су са тим 
великим новцем на вјест да је Ред Витезова 
Св Јована Јерусалимског демантовао њихово 
постојање. 

Дошавши у Италију, желио сам да 
испитам ту ствар, распитујући се за тога An-
tonia d’Aprilla, православног свештеника, 
који се на Цетињу представио надлежним 
за епархију Равене у Италији. Ту титулу је 
добио, наводно, од бугарске митрополије, 
односно Митрополита Бугарског Јевдокија, 
и то изгледа да су му је додјелили негдје на 
некој ливади. 

Послије дугог проучавања открио 
сам да је Antonio de Rosso поријеклом из 

МИСИОНАРИ ЛАЖНЕ ВЈЕРЕ

КВАЗИ-БИСКУП УСТОЛИЧИО РАСПОПА
Како је Antonio de Rosso, ученик егзорциста, промјенио седам цркава, и из сваке био искључен. 

Како је завршио у затвору. И на крају како је створен један “манастир” без монаха, али који угошћава 
разне шпијуне и дилере. Како је “хиротонисао” распопа Дедеића у црногорског митрополита. 
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области Veneto, прецизно, рођен у Farra di 
Soligo, провинција Treviso. Између осталог 
сам открио да је он заиста био католички 
свештеник, тачније учио је код Vittorio 
Veneto и из његове школе је био искључен 
(не зна се због чега). Он је ипак “довршио” 
своје школовање у једној од ових “фабрика” 
попова, којих има у околини Рима на хиљаде 
и које не уче ничему исправном и фином. 
Као свршен поп, он тражи да га приме у 
бискупију код Vittoria Venota, али је одбијен 
(не зна се, опет, због чега). Он се пребацује 
у Livorno, гдје се од 1975 опредјељује за 
католичко новинарство, али и то је било без 
већег успјеха. И ту бискупију је морао да 
напусти, опет из непознатих разлога. Одлази 
у Рим, гдје је преживио радећи за приватне 
школе. 

Ипак, дошло је до промјене. Напушта 
католичку цркву и прикључује се секти 
“Лутајући Свештеници” Eusebio Pace, из које 
убрзо бива удаљен (из нејасних разлога). Сада 
већ као бискуп, он се прикључује другој секти 
“Лутајућих” Giovanni Tana, која се уздизала 
на наслеђу епископа цркве Siro Antiochena 
која га је прихватила, јер га вјероватно не 
препознаше. 

Тако почиње ново поглавље његове 
каријере, у којем је он католички бискуп јер 
носи одговарајућу одјећу и обиљежје. 

Изворе својих прихода обезбјеђује 
обављајући миропомазања и крштења. Али 
наједном, као угар грома, њега хапсе на 
један мјесец у Regina Coeli под оптужбом 
“обмањивања немоћних”. У ствари, он је 
присвојио посјед једне старе госпође. То 
је примијетила жена — тутор старице и 
обратила се Ватикану да би сазнала нешто 
више о епископу Antonio de Rosso. Нормално, 
Света Столица је одговорила да га не познаје 
и њега хапсе. 

ЛАЖНА ЦРКВА

Када је изашао из затвора, он оснива 
Екуменску заједницу Христа Спаситеља, 
која је у ствари била само једно штампано 

парче папира са именом. Надао се да ће тако 
сакупљати људе уздајући се у њихово незнање 
и глупост. Нормално, на тим папирима се 
увјек појављивао као католички бискуп. 

Тада се de Rosso одлучује на још једну 
промјену и прелази у ветерокатоличку цркву 
Белгије, из које је убрзо потом искључен (ни 
овдје се не зна због чега). 

Разочаран, он оснива свој манастир 
(без монаха) у Campo di Carne di Aprillia гдје, 
захваљујући донацијама општине, прихвата 
избјеглице и бескућнике. Отвара дом за старе 
људе, надајући се да ће из њих извући што 
више новца. То ипак није функционисало. 

Наш De Rosso доживљава 
“просвјетљење” и схвата да мора да 
се промијени, прелази у португалску 
ортодоксну цркву (она је тада била под 
окриљем старокалендараца на чијем челу је 
био надбискуп Auxentio из Грчке). Ту су га 
произвели у обичног свештеника, што га је 
увриједило, јер они нијесу обраћали пажњу 
на то да је он већ био бискуп. Због тога он 
се враћа у Рим гдје коначно налази неку 
шизматичку групу, која је била призната од 
званичне цркве старокалендараца из Грчке. 
Она га проглашава бискупом, без обзира на 
противљење митрополита старокалендараца 
Италије Giovanni Bascui са Сардиније. Ипак, 
он је и из те цркве био искључен!?

Узнемирени Антонио се повлачи 
у свој манастир di Aprillia гдје наставља 
са “радом”, окружен групом бивших 
наркомана, бивших дипломата оптуживаних 
за шпијунажу. Његова десна рука постаје 
извјесни Lino Vivian, поријеклом из Veneta, 
познатији под именом Padre Fanurio који је 
прије неку годину био ухапшен у Mantaner di 
Sermede, гдје је обављао посао пароха, и то 
због продаје дроге и снимања хомосексуалних 
порно филмова. 

БУГАРСКА ВЕЗА

De Rosso се не предаје и оснива 
“Италијанску ортодоксну цркву”, увлачећи 
у то добронамјерне, наивне, религиозне 
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људе, тражећи чак помоћ и митрополиту 
Амфилохију који се веома брзо са њим 
разрачунава. 

Неуморни De Rosso сљедећу луку, 
ипак, налази и то у бугарској цркви. Почиње, 
нормално, одмах да тражи неку корист у њој. 
Наиме, он се представља бискупом Равене 
и Италије, показујући своју фотографију са 
митрополитом Симеуном, који је надлежан 
за источну Европу и који, наводно, Antonia 
шаље са неким декретом св. Синода да га 
приме у бугарску православну цркву. 

Нормално, бугарска православна 
црква није признала тај наводни документ и 
сву његову причу је оповргла. Ипак, неуморни 
Antonio је прешао у бугарску сецесионистичку 
(расколничку) цркву коју није признавала 
источно-православна црква. У тој цркви An-
tonio de Rosso, одметник и бјегунац из више 
цркава-секти, уз судјеловање Јевдокија, 
свештеника те расколничке бугарске цркве, 
поставља Михаила (исто тако искљученог 
из православне цркве) за митрополита 

црногорске аутокефалне цркве. 
И сада се ја питам, како су то 

Црногорци дозволили да им се деси? То чудо! 
Како су тако били непромишљени и немудри? 
А у свијету су познати као оштроумни и 
дубоко религиозни људи. Живе у земљи под 
ембаргом, са великом економском кризом, 
окружени Хрватима (са којима се натежу 
око Превлаке) и Шиптарима у Улцињу и 
на Косову (што их сигурно највише боли 
и мучи). Уздрмани су шверцом и великим 
контрастима међу становништвом као и 
остатак федерације и тако да дозволе, поред 
свих тих тешкоћа, да њима манипулишу 
бјелосвјетски шпијуни, лажни Витезови 
Малте, умишљени масони, преваранти 
и, најстравичније попови-психопате са 
проблемима идентитета. 

Спирос Јоанидес - Торно
“IL MANIFESTO”
Превод: са италијанског

Прекуцан текст новинског чланка (у “IL MENIFESTO”) ради лакше читљивости.
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Текст саопштења Св. Синода Васељенске Патријаршије о покајању бугарских расколника и 
анатемисању г. Мираша Дедеића.
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ВАСЕЉЕНСКА ПАТРИЈАРШИЈА

САОПШТЕЊЕ

Поводом различитих нетачних гласина и ради потврђивања истине, 
саопштавамо да је Велики и потпуни свеправославни Сабор, одржан у Софији 
(Бугарска) од 30. септембра до 1. октобра текуће године, под председништвом Његове 
Светости Васељенског Патријарха г. Вартоломеја, ради превазилажења раскола који 
је недавно искрсао у Православној аутокефалној Цркви Бугарске, примио, по крајњој 
икономији, као титуларне епископе, само оне епископе који су поименично наведени у 
свеправославној, саборски прихваћеној и потписаној одлуци, из броја оних епископа 
који су били хиротонисани од стране групе која се својевремено отцијепила, а сада се 
у покајању вратила у крило Једне, Свете, Саборне и Апостолске Православне Цркве. 

Бројем тако признатих само у својству титуларних епископа није обухваћен 
лишен сваке благодати и сваког свештеничког достојанства Мираш Дедеић, који 
никакву изјаву покајања није доставио Великом Свеправославном Сабору нити му 
је обзнанио било какво своје расположење да се врати општењу са Православном 
Црквом уопште. Он је лице које је лишено свештеничког чина, а гласине о његовом 
“признању” су неосноване. Уосталом, и у случају његовог искреног покајања, он 
никада не би могао бити примљен као свештено лице, а камоли као епископ, будући да 
је, лишен чина од стране Васељенске Патријаршије, потпуно ненадлежно, незаконито 
и антиканонски примио лажну хиротонију у другој помјесној Цркви, и од, у то вријеме, 
расколничких архијереја, међу којима се први, Пимен, сада покајник, тада налазио 
под троструком и најстрашнијом епитимијом - епитимијом лишења чина, изопштења 
из црквене заједнице и анатеме. 

И поред свега тога, изражавамо молитвену жељу да се он покаје, напусти 
странпутицу којом иде и затражи опроштај од Цркве коју, служећи злу, разбија, да би 
добио опроштај од Господа Исуса Христа за све недопустиве поступке које је извршио 
и које и даље врши. 

Цариград, 4. октобра 1998. 

Из канцеларије главног секретара
Светог и Свештеног Синода
ВАСЕЉЕНСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ

Саопштење Светог Синода Васељенске Патријаршије о покајању бугарских епископа и 
анатемисању Мираша Дедеића.
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Текст предлога Комисије Св. Арх. Сабора Српске Православне Цркве, која је испитивала 
расколничку дјелатност Мираша Дедеића, да истог због такве неканонске и антицрквене 
дјелатности анатемише и искључи из црквене заједнице (сведе на ниво некрштених лица).
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Факсимил Одлуке Светог Архијерејског Сабора СПЦ о анатеми и искључењу из црквене 
заједнице г. Мираша Дедеића, бившег свештеника Цариградске (Васељенске) Патријаршије.
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Текст честитке г. Вељка Милатовића (једног од идејних твораца пројекта ”ЦПЦ”-види стр. 
бр. 7) ”поглавару ЦПЦ”. Текст објављен у дневном листу ”Вијести” - 30. 10. 1998. године.
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Извод из интервјуа г. Мила Ђукановића - “Нин”-у од 27. нов. 1998.
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Допис г. Мила Ђукановића у коме увјерава Његову Светост патријарха Павла да “не треба 
доводити у питање” однос власти у Црној Гори према Митрополији Црногорско Приморској 

и самом Митрополиту.
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Допис Патријарха Бугарског - г. Максима - Патријарху Павлу у коме наводи да Свети Синод 
Бугарске Православне Цркве нема ничег заједничког са расколничким и незаконитим радњама 

бивших епископа из Бугарске.
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ПАТРИЈАРШИЈА БУГАРСКА
Свети синод
Бр. 1472
3. децембра 1998. године
Софија

Његова Светост ПАВЛЕ
Архиепископ пећки
Митрополит београдско-карловачки
Патријарх српски
Београд

ВАША СВЕТОСТИ, 

С братском љубављу, у име своје и Светог синода Бугарске православне цркве, 
још једном изражавамо захвалност на Вашем учешћу на Свеправославном сабору 
(Софија, 30. септембра-1. октобра 1998), и на труду уложеном да раскол у нашој светој 
Цркви буде превазиђен, показивањем крајњег степена црквене икономије. 

Спроводећи у живот одлуке Сабора, Свети синод је - у својој седници од 5. 
октобра 1998. године, записнички бр. 38 - новопримљеним епископима одредио службе, 
са жељом да своје енергије и потенцијале уједињују на добробит Бугарске православне 
цркве. Три Високопреосвећена Митрополита, које је Свети Синод делегирао, састали 
су се са њима да би се положио темељ братском заједничарењу и да их обавесте о 
синодским именовањима. На жалост, Њихова Високопресвештенства архијереји нису 
примили писма, која је потписао Бугарски Патријарх. 

Упркос том првом одбијању и другим поновљеним састанцима који су без успеха 
одржани, Свети синод их је позвао на саслужење и евхаристијско причешће 18. и 19. 
октобра ове године, када су Бугарски патријарх, оци синодалци и архијереји служили 
свету Литургију и извршили епископске хиротоније. Браћа архијереји, примљени на 
Сабору, нису извршили одлуку Светог синода, осим Епископа Никона агатопољског, 
који је изјавио да прихвата службу коју су му одредили Патријарх и Свети синод. 

Епископ Авенир знепољски, који живи у Бечу, Аустрија, такође је прешао под 
омофор Бугарског патријарха и Светог синода. 

Свети синод је, међутим, са жаљењем сазнао да су остали архијереји, упркос 
препорукама светог Свеправославног сабора, узели учешћа као “митро-полити” и 
епископи на такозваном “ванредном свебугарском сабору Цркве и народа” 9. и 10. 
октобра 1998. године, који је себи поставио задатак да усвоји нови устав Бугарске 
православне цркве и свргне са трона Бугарског патријарха Максима. 

У име јеванђељске љубави, Свети синод их је још једном, писмом под бр. 1411 
од 11. новембра 1998. године, позвао да се придруже јединству свете Цркве, и да узму 
учешћа у светој Литургији поводом славе Патријаршијског саборног храма Светог 
Александра Невског у Софији, али се опет нису одазвали позиву. 
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Писмом од 17. новембра 1998. године, Ваша Светост је Нас известио да је, 
31. октобра ове године у Цетињу, Црна Гора, Епискон Евлогије станимачки, заједно 
са двојицом свештеника, узео учешћа на такозваном устоличењу за “митрополита 
црногорског” од Цариградске патријаршије рашчињеног свештеника Мираша 
Дедеића. Такође је Антонио де Роси, представљајући се као “митрополит Италијанске 
православне цркве”, узео учешћа у том неканонском делу, а који тврди да је члан 
Светог синода Бугарске православне цркве, што не одговара истини. 

Извештавајући Вас о неканонском понашању од Сабора примљених “у 
црквено заједништво путем крајње снисходљивости у епископском чину, до којег 
су били неканонски уздигнути” - Епископ Генадије мелнички, Епископ Инокентије 
кругшички, Епископ Борис тивериопољски, Епископ Амвросије браницки, Епископ 
Гаврил констанцијски, Епископ Павел левачки, Епископ Константин маркијанопољски, 
Епископ Евлогије станимачки, Епископ Теодосије деволски и Епископ Јаков 
месемвријски - Свети синод категорички тврди да је њихово даље неканонско деловање 
у овој земљи и у епархијама сестринских помесних православних цркава ван наше 
контроле, због чега не сносимо било какву одговорност за то. Љубазно Вас молимо 
да саопштите вашој јерархији да ти епископи нису у евхаристијском заједништву са 
својом мајком канонском Бугарском православном црквом. 

Молимо се да би их велики Пастир, Господ Исус Христос, привео јединству 
наше свете Цркве. Такође молимо за Ваше свете молитве и подршку. 

Препоручујемо се Вашим светим молитвама и остајемо Вам у Христу брат и 
саслужитељ. 

ПРЕДСЕДНИК СВЕТОГ СИНОДА
М А К С И М (с. р. )

Превод дописа Св. Синода Бугарске Православне Цркве од 3. 12. 1998. г. Патријарху Павлу, 
у коме га обавјештава о незаконитом понашању неколико рашчињених епископа за чију 
дјелатност Синод не може да преузме никакву одговорност, а који су се повезали са 

истомишљеницима са Цетиња.
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Факсимил писма Патријарха Бугарског Максима, од 07. 12. 1998. Патријарху Павлу, у 
коме наглашава да Бугарска Православна Црква нема ништа заједничко са неканонским 
и незаконитим учешћем у обредима Мираша Дедеића, њеног бившег епископа Евлогија 

Станимашког и Антонија Де Роса, који се лажно представља као епископ Бугарске Цркве.
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БУГАРСКА ПАТРИЈАРШИЈА      ЊЕГОВОЈ СВЕТОСТИ ПАВЛУ, 
СВ. СИНОД          АРХИЕПИСКОПУ ПЕЋКОМ
            МИТРОПОЛИТУ БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКОМ
№ 1577           И ПАТРИЈАРХУ СРПСКОМ
7. Х11. 1998. Г. 
1090, СОФИЈА, ул. ОБОРИШЧЕ 4
ТЕЛ: 87-56-11

ВАША СВЕТОСТИ

Свети Синод Бугарске Православне Цркве (БПЦ) у пуном саставу, на свом 
засиједању од 26. новембра 1998. год, прот. № 50, размотрио је Ваше писмо од 17. 
новембра 1998. године, поводом некоректног и неразумног поступка епископа Евлогија 
Станимашког. 

Добивши опроштај и чин епископа од Свеправославног сабора у Софији, исти 
је својевољно отишао на Цетиње, да би учествовао у интронизацији рашчињенога 
Мираша Дедеића. Тамо је био и “епископ” Антоније де Росо, који се представио као да 
је члан Св. Синода БПЦ, што не одговара истини. Такав епископ не постоји у каталогу 
архијереја Бугарске Православне Цркве. 

Св. Синод БПЦ изражава дубоко жаљење и огорчење за то што се догодило, 
но желимо да Вас увјеримо, да ми немамо ништа заједничко са тим неканонским 
поступцима. 

Вама и нашем у Господу сабрату Високопреосвећеном Митрополиту Амфило-
хију је добро познат наш став као и то да смо својевремено предузели енергичне мјере 
код Бугарских власти да не допусте рукоположење Мираша Дедеића за епископа, који 
су извршили расколници 15. марта 1998. године у Софији. 

Поводом водоосвећења који су извршили наши духовници у Босилеграду 
молимо вашу Светост да прими извињење писмом № 1458 од 27. XI 1998. год. са 
додатним појашњењима. 

Са тиме што се одиграло на Цетињу упознаћемо Дирекцију вјероисповијести 
при Министарском савјету. 

Препоручујем се Вашим светим молитвама и остајем са Вашом Светошћу у 
Христу брат и саслужитељ. 

ПРЕДСЈЕДНИК СВ. СИНОДА
МАКСИМ

ПАТРИЈАРХ БУГАРСКИ

Превод дописа Бугарског патријарха Максима од 07. 12. 1998. г. у коме се он ограђује од лажних 
епископа Евлогија и Антонија де Роса, “саслужитеља” Мираша Дедеића
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”Свјештеници” - вјерске заједнице Мираша Дедеића. Фотографија из ”Монитора” од 
09.10.1998.г. Недостаје једино Жика Смедеревац- који се касније прикључио.
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Факсимил дописа Грузијског Патријарха Илије II, Патријарху Павлу у коме подржава 
анатемисање Мираша Дедеића.
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22. 12. 1998. г.

Бр. Прот. 294
Његовој Светости 
Патријарху српском г. Павлу

Обавијештени смо факсом од 27. 11. 1998. г. да је Архијерејски Сабор Српске 
Цркве анатемисао самозваног Митрополита Мираша Дедеића. 

Увјеравамо Ваше Блаженство да са поменутим Грузијска Православна Црква 
неће имати никакве контакте. 

Вашој Светости желимо добро здравље, дуг живот и успјех у Вашем високом 
служењу. 

Са љубављу у Христу

У то име грлимо Ваше Блаженство и остајемо са целивом светим. 

Вашег уваженог Блаженства у Христу брат
Патријарх грузијски ИЛИЈА II

Превод писма Илије II, Патријарха Грузијске Православне Цркве Патријарху Павлу, са 
подршком анатемисању Мираша Дедеића.
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Факсимил дописа Васељенског Патријарха Вартоломеја, Патријарху Павлу од 22. 12. 1998. са 
подршком поводом анатемисања г. Мираша Дедеића.
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Број. Прот. 1473

Блажењејши и Свјатјејши Патријарше Срба, у Христу Богу веома драги и 
возљубљени брате и саслужитељу Наше Смерности, Господине Павле, Ваше часно 
Блаженство братски у Господу грлимо и веома се радујући поздрављамо Вас!

Велики бол обузимао је срце наше смерности и свештених чланова нашег Светог 
Синода када смо примили Ваше писмо од 27. октобра у вези незаконитих дјеловања 
од стране, крајњом снисходљивошћу од стране Великог сабора у Софији признатог 
канонског Епископа стенимахског Евлогија, који се иначе повезао са извјесним 
Антонијем Росом, самозваним митрополитом непостојеће Православне Цркве Италије, 
те су устоличили свргнутог Мираша Дедеића за митрополита непостојеће Црногорске 
цркве, кога је зато Ваш Свети Синод васпитним мјерама анатемисао и искључио из 
Православне Христове Цркве. 

Заиста је још тужнија чињеница коју нам је изложио Блажењејши Патријарх 
Бугарске, наиме да су се сем Евлогија и осталих девет од стране расколника 
хиротонисаних епископа (иначе по крајњем снисхођењу примљених у чину епископа 
у пуну заједницу са васцелом Православном Црквом) показали недостојни показаног 
снисхођења, нити су се покајали већ су наставили са расколом и одбацили су црквену 
заједницу са Епископима под Бл. Патријархом Бугарским г. Максимом. 

Зато Вам шаљем у прилогу копију писма Блажењејшег Патријарха бугарског 
Максима од 3. децембра, као и наш одговор под бр. 1475, те понављамо и Вама да се 
плашимо, ако се они не покају, да морамо, у договору са осталим Поглаварима осталих 
Светих Православних Цркава, поступити онако како то свештени канони предвиђају. 

У то име, грлимо и сада Ваше Блаженство у Господу и братски Вас цјеливамо, 
остајући са дубоком љубављу и посебним поштовањем

22. децембра 1998. г. 

Вашег уваженог Блаженства
драги у Христу брат

Патријарх цариградски ВАРТОЛОМЕЈ

Превод дописа Цариградског патријарха Вартоломеја патријарху Павлу од 22. 12. 1998. г. у 
коме подржава анатему Мираша Дедеића и осуђује незаконито понашање неколицине бивших 

бугарских епископа.
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Допис Патријарха Московског и цијеле Русије Алексеја II, од 25. 12. 1998, Патријарху Павлу, 
којим апсолутно подржава анатемисање Мираша Дедеића.
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ПАТРИЈАРХ МОСКОВСКИ И ЦИЈЕЛЕ РУСИЈЕ АЛЕКСИЈ

25. 12. 1998     119034 Москва, Чисти пер. 5
№ 5977

Његовој Светости, 
Најсветијем ПАВЛУ, 
Архиепископу Пећком, 

Митрополиту Београдско-Карловачком, 
Патријарху Српском

Ваша Светости, 
љубљени у Господу сабрате!

Срдачно Вас поздрављам желећи сваку милост од Господа Светој Српској 
Православној Цркви и мира и благостања њеној од Бога чуваној пастви. 

Добивши обавјештење Ваше Светости о искључењу из Цркве и предавању 
анатеми од стране Свештеног Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве на 
његовом ванредном засједању 11. новембра 1998. године, Мираша Дедеића, лишеног 
свештеничког чина клирика Цариградске Патријаршије, који је самозвано себе 
прогласио “митрополитом” непостојеће “Црногорске православне цркве”, изражавамо 
апсолутну подршку таквој одлуци саборног разума. 

Обавјештавамо Вашу Светост да смо обавјестили преко унутар-црквених 
средстава комуникације о тој одлуци Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве, 
преосвештене Архијереје Руске Православне Цркве, да би се у братском јединству 
супротставили расколничким радњама, које теже да посију непријатељство и диобе 
међу православним вјерницима. 

Увијек молитвено пребивајући са Вашом љубљеном Светошћу, остајемо у 
жељама мира и благостања многострадалној Српској Православној Цркви. 

Патријарх Московски и цијеле Русије

Текст превода дописа Патријарха Московског Алексија II, од 25. 12. 1998. г. Патријарху Павлу, 
о подршци поводом анатемисања Мираша Дедеића.
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Потврда пријема писма Патријарха Бугарског г. Максима - Патријарху Павлу од 7.12.1998. г.
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Бр. Прот. 71
Блажењејшем Патријарху српском г. Павлу
Обавијештени смо са дубоком жалошћу, писмом од 27. 11. 1998. г. од Вашег нама 

драгог и уваженог Блаженства, да је због утврђених чињеница анатемисан Мираш Дедеић. 
Благодарим на информацији и надајмо се да ће тај да се покаје и да се врати на прави пут. 

У то име грлимо ваше Блаженство и остајемо са целивом светим
Вашег уваженог Блаженства у Христу брат. 
Патријарх ПЕТАР
Велики Град Александрије, 27. 1. 1999. г. 

Допис са преводом Патријарха Петра VII, Патријарху Павлу, поводом анатемисања Мираша 
Дедеића у коме изражава наду да ће се исти покајати и вратити Цркви Христовој.



178

Факсимил дописа Патријарха Павла, папи Павлу од 16. 02. 1999. поводом честитке 
Надбискупа барског и примаса српског г. З. Гашија - Мирашу Дедеићу поводом Божића 1999. 

год. (одговор је изостао).
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Превод дописа Патријарха Павла, папи Јовану Павлу, у коме се изражава забринутост због 
протоколарне честитке Мирашу Дедеићу поводом Божића 1999. год. од стране Надбискупа 

барског и примаса српског г. Зефа Гашија (одговор на писмо је изостао).
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Текст који је објавила ”Политика” 3. новембра 1999. г. поводом укључења г. Живорада 
Павловића, рашчињеног свештеника из Смедерева, у дјелатност вјерске заједнице ”црногорска 

православна црква”.
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Допис Патријарха Јерусалимског Диодора, Патријарху Павлу од 20. маја 1999. год. са 
подршком анатемисању Мираша Дедеића.
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Патријаршија ЈЕРУСАЛИМСКА

Бр. Прот. 324

Блажењејшем Архиепископу Пећком, Митрополиту Београдско-Карловачком и 
Патријарху Српском г. Павлу, драгом у Христу брату и саслужитељу наше смерности, 
свети целив у Христу Исусу!

У страхотама настављеног катастрофалног рата у Југославији, у вези чега 
смо се Вашем уваженом Блаженству писмено јавили са осећањима солидарности са 
Српским народом, прочитали смо на седници нашег Светог Синода Ваше писмо под 
бројем 2219, у коме нас извјештавате да сте свргнули и анатемисали Мираша Дедеића, 
званог Михаила, који се доста дуго времена истицао неканонским дјеловањима против 
наше Православне Цркве. 

У духу наших односа и држећи се црквених свештених канона, прихватили 
смо ову Вашу одлуку и молимо се Господу да дарује мир Својој Светој Цркви, да је 
избави од раскола и од оних самовољника који раде антиканонски злоупотребљавајући 
црквени поредак и изврћући појам Архијерејског достојанства. Нека би се тако 
уједињена Црква супроставила нападима непријатеља Ваше земље. 

У то име грлимо Вас са братском љубављу и остајемо
Вашег драгог Блаженства у Христу брат

ДИОДОР, Патријарх Јерусалимски
У Светом Граду Јерусалиму, 20. маја 1999. г. 

Писмо Патријарха Јерусалимског г. Диодора Патријарху Павлу са подршком анатемисања 
Мираша Дедеића “који се доста дуго истицао неканонским дјеловањима против Православне 

Цркве”.
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Допис г. Мила Ђукановића - Његовој Светости Патријарху Павлу у коме га обавјештава 
да ће бити поднешене кривичне пријаве против следбеника М. Дедеића - због напада на 

свештенство Митрополије Црногорско Приморске.
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Документ на коме организација Мираша Дедеића заснива свој легитимитет: Увјерење да је 
група грађана основала вјерску заједницу и пријавила је у Одјељењу безбједности Цетиње под 

називом ”Црногорска православна црква”.
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Факсимил Увјерења из цетињског одјељења безбједности и копије службених листова из којих 
се види да је ”Вјерска заједница Црногорска православна црква” евидентирана по Закону чија је 

важност престала пет година прије дана пријављивања исте на Цетињу.
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Факсимил дописа Васељенског Патријарха Вартоломеја, Предсједнику Црне Горе г. Милу 
Ђукановићу поводом противцрквених поступака Мираша Дедеића. (једно од ријетких писама 

Васељенског патријарха на које никада није одговорено).
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Број. Прот. 211 - копија

Његовој Екселенцији г. Милу Ђукановићу
Председнику Републике Црне Горе
Црна Гора

Са радошћу се обраћамо Вашој драгој и уваженој Екселенцији овим нашим 
молитвеним писмом. Вама и Вашем народу желимо вишњи благослов од Бога. 
Подсећамо Вас, међутим, на једну тему којој, мислимо, да ћете дати значај јер се 
ради о лицу које се представља као Епископ Источне Православне Цркве, а зове 
се Мираш Дедеић, тобожњи вођа (потпуно непознат свима у Православној Цркви) 
независне Православне Цркве у Црној Гори, који је иначе пре неколико година 
рашчињен од стране наше Васељенске Патријаршије и враћен у ред лаика. Поред 
тога, он се и даље ван сваког закона представља као свештено лице и на тај начин 
узнемирава православни народ у Црној Гори где је канонски православни епископ 
од свих Православних Цркава једини признат Митрополит црногорско-приморски 
Амфилохије. Имајући у виду историјско искуство да духовни раскол једног народа 
има несагледиве последице, а може да угрози стабилност и напредак тога народа, јасно 
је да било какво подржавање расколничког деловања Мираша Дедеића очигледно не 
служи истинском и далековидном интересу Вашега народа, за чије добро се Ви, Ваша 
Екселенцијо, темељно старате и бринете. 

Познато је да Православна Црква, као духовна стварност, прима у своје 
наручје све Помесне Православне Цркве, руководећи се свештеним канонима који 
се поштују од свих о који све обавезују. Сагласно њима, Помесне Православне Цркве 
функционишу преко канонских епископа који су признати од свих, јер су канонски 
рукоположени, а не рашчињени. Према томе, ако локална Црква функционише преко 
рашчињених лица, њу не признаје ниједна Православна Црква, зато, политичке власти 
једног народа не би требало да доводе свој народ у црквену изолацију и раскол са 
телом целе заједнице Православних Цркава. 

Узгред речено, аутономија једне локалне Православне Цркве даје се после 
извесних предиспозиција и формалности, а не преко рашчињених лица која не раде 
ништа друго него стварају неред и невоље. 

Уверени смо да ће Ваша драга Екселенција разумети опасност по духовни живот 
народа Црне Горе, која је проузрокована покретом поменутог г. Мираша Дедеића, те 
да ћете се Ви дистанцирати од њега, ради добра и јединства Вашега народа. 

У то име молимо Вас да примите изразе нашег дубоког поштовања, респекта и 
љубави, те остајемо

2. априла 2000. г. 
Ваше поштоване Екселенције
топли молитвеник пред Богом
Патријарх цариградски Вартоломеј, 

Текст превода писма Васељенског Патријарха Вартоломеја I, господину Милу Ђукановићу са 
изнесеним сугестијама поводом незаконитих поступака Мираша Дедеића (писмо је остало 

без одговора).
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Допис Патријарха Павла г. М. Ђукановићу у коме се изражава изненађење промјеном става 
у односу на групацију око Мираша Дедеића, коју су у честитци поводом Васкрса 2000. г. 

изједначили са Митрополијом Црногорско Приморском.
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Одговор Његовој Светости Патријарху Павлу - г. М. Ђукановића, на допис од 30. маја 2000. г.
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Апел Његове Светости Патријарха Павла - предсједнику РЦГ - г. Милу Ђукановићу да се 
поштује имовина Митрополије Црногорско-Приморске, као и канонско устројство Цркве.
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Одговор предсједника РЦГ г. М. Ђукановића, Патријарху Павлу на писмо од 22. 12. 2000. г., у 
коме он са доста респекта говори о следбеницима Мираша Дедеића.
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Саопштење са сабора представника и настојатеља двадесет свештених манастира Свете 
Горе о покушајима изазивања црквеног раскола у Црној Гори.
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СВЕШТЕНА ОПШТИНА             КАРЕЈА, 11/24 јануара 2001.г. 
СВЕТЕ ГОРЕ
Бр. Протокола Ф. 2. /5в/92

ЊЕГОВОМ ВИСОКОПРЕОСВЕШТЕНСТВУ
МИТРОПОЛИТУ-ЦРНОГОРСКОПРИМОРСКОМ
ГОСПОДИНУ АМФИЛОХИЈУ
ЦРНА ГОРА

Ваше Високопреосвештенство

Синовски Вас у Господу поздрављамо!
Сазнавши са жалошћу и тугом у срцу за пријетећи у Вашој богомспасаваној 

Епархији раскол, одлучисмо на Сабору да Вам саопштимо наше увјерење да су такве 
врсте поступци катастрофални и погубни. У временима у којима се славни Српски 
народ напада са свих страна и угрожен је од разноврсних непријатеља, који под 
плаштом правде прикривају најнечовечније и најподмуклије планове, представља 
трагични луксуз сваки расколнички и сепаратистички покрет. 

Познато је из историје да су лична славољубља и сујете проузроковале расколе 
и раздоре у народима и у Цркви, од којих се нико није окористио сем непријатеља. 
Поред тога, сагледа ли се ова тема са канонске тачке гледишта, постаће јасно да они 
који пођу за једним рашчињеним свештеником и прекину заједницу са канонским 
Епископом, аутоматски себе одсијецају од Цркве Христове са погубним последицама 
за спасење њихових душа. Још једна несрећнија последица за челнике таквог раскола, 
нарочито ако су свештеници, јесте признавање те новоформиране “црквене” групације, 
која ће бити сматрана од свих Православних Цркава као антиканонска. Тим прије, 
нема никаквог оправдања стварања аутокефалне Цркве (у Црној Гори) будући да у 
области Црне Горе никада није постојала аутокефална Православна Црква, о чему је 
већ и Васељенска патријаршија дала свој негативни суд. 

Света Гора се моли да преовладава разборитост и патриотизам и да се избјегну 
нове неприлике и несреће. 

Надајући се да ће ово питање бити ријешено на најбољи могући начин молимо 
Ваше свете и богоугодне молитве

Са заједничког Сабрања
Сви Представници и Настојатељи двадесет свештених Манастира
СВЕТЕ ГОРЕ АТОНСКЕ

Превод текста Саопштења са Сабора настојатеља двадесет манастира Свете Горе поводом 
уношења раздора у Митрополију Црногорско-Приморску.
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Факсимил писма Св. Синода Руске Православне Цркве у коме Митрополит Кирило извјештава 
Митрополита Амфилохија да су представници вјерске заједнице Мираша Дедеића молили 

Московску Патријаршију да призна њихову организацију као канонску цркву.
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Московски Патријархат 
Свети Синод

Руске Православне Цркве
Одјељење спољних црквених

односа
№ 2372        19. септембра 2002. г.

Његовом Високопреосвештенству, 
Високопреосвећеном Амфилохију

Митрополиту Црногорском и Приморском

Ваше Високопреосвештенство, драги Владико !

Братски Вас обавјештавам да је на име Свјатјејшег Патријарха Алексија стигло 
писмо од такозване Црногорске Православне Цркве са позивом да подржи дјелатност 
ове организације. 

Православне Цркве - сестре, Руска и Српска су у свим временима увијек 
биле заједно и дијелиле радости и жалости једна друге. Па и сада када расколнички 
покрети покушавају да рашире своју, по душе штетну дјелатност, у оквиру канонских 
територија Руске и Српске Православне Цркве, наносећи мноштво невоља и саблазни 
народу Божијем, поново Вас братски увјеравам, да Московска Патријаршија никада 
неће подржати деструктивну дјелатност самозванаца и расколника. 

Желим Вашем Високопреосвештенству мира, здравља, дуг живот и Божију 
помоћ, како би и даље тако тврдо чували канонски поредак Свете Православне Цркве 
у повјереној Вам Црногорској митрополији. 

Копију поменутог писма, које је остало без нашег одговора, прилажем ради 
Ваше упућености. 

С љубављу у Господу

Предсједник Одјељења
за спољне црквене односе 
Московске Патријаршије
Митрополит Смоленски и Калининградски
КИРИЛО с. р. 

Превод дописа Московске Патријаршије Митрополиту Амфилохију у коме представници 
такозване “Црногорске православне цркве” безуспјешно моле Московски Патријархат да их 

призна као канонску цркву.
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Саопштење Московске Патријаршије поводом присуства лажних епископа из Русије на 
скуповима присталица Мираша Дедеића.
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Саопштење Московске Патријаршије поводом присуства лажних епископа из 
Русије на скуповима “Црногорске православне цркве”

“Ваше Високопреосвештенство, дубоко поштовани Владико благословите!
Успјели смо да сазнамо да иза имена “архиепископ Серпуховски Андреј” тзв. “Истинске 

- Православне цркве” стоји извјесни Андреј Лисенко. Та “црква” састоји се од врло малих група 
које су једна са другом супарничке, у којима је тешко срести лице мушког пола у чину нижем од 
архимандрита. Мирјана (обичних вјерника) тамо скоро да нема, већим дијелом сви су епископи. 

Поменути Лисенко - је стари пријатељ и сарадник једнога из ИПЦ по презимену Сергејев, а 
он је у ствари Михаљченков, он је и Зарнадзе. Некада је Михаљченков био ђакон у Руској Заграничној 
Цркви. Затим су га “рукоположили” у свештенички чин Украјински расколници - самозвањци 
(“аутокефалисти”). При томе он је због нечега промјенио презиме у Сергејев, очигледно, да га не би 
пронашли бивши другови из РПЦЗ. Хиротонисао га је Јован Модзалевски, који је био “архиепископ 
Московски” у тој “истинској православној цркви”. Потом Модзалевски и Михаљченков -Сергејев - 
Зарнадзе нешто нијесу могли да подијеле и разишли су се, створили двије различите цркве са својим 
епископима, и обије су “руске истинске православне”. А сада се Модзалевски вратио томе, кога 
је “рукоположио” и оглашава се као “архиепископ Кримски Украјинске Аутокефалне Православне 
Цркве”, али живи више у Москви, зато што у Украјини не може наћи вјернике. 

На тај начин, изнова се потрвђује, да би наши украјински расколници на неки начин хтјели 
да ступе у савез са црногорским расколницима и са осталима. Али једва да ће се то код њих догодити 
јер се они стално одвајају један од другог и тако се дробе на мале секте. 

Што се тиче г. Лисенка, он је, како кажу сами расколници, био рукоположен у епископски 
чин после примања монаштва (инцидент у породици) отприлике прије 3 године, а у прољеће-љето 
“одликован” крстом на камилавци. Он није црквени човјек. То је оцјена једног од њих од кога је 
Лисенко и примио своју “благодат свештенства”. 

Други руски расколник, који је себе именовао за “епископа Готског Амвросија Силверса”, 
саопштава следеће на свом интернет сајту о групи Михалзченка којој припада Лисенко, који себе 
назива архиепископом Серпуховским”:

“Слично свим описаним самозваницама, и ова група нема никаквога канонскога 
(апостолоског) наслеђа хиротоније свога клира и епископа, јер произилази од јавних јеретика, и сама 
собом представља конгломерат разноврсних авантуриста и варалица, сакупљених са свих страна, 
ријешених да организују “сопствено дјело”. Такође је познато да напредовање по хијерархијској 
љествици у читавој њиховој јурисдикцији обезбеђује, прије свега, челне људе, духовно и сексуално 
изопачене (хомосексуалце и врачеве). На тој основи бирају се кадрови у РИПЦ у циљу дискредитовања 
саме идеје Истинског Православља”. 

Једна друга групација руских расколника која се зове “Руска Аутономна Православна Црква” 
на челу са “митрополитом Суздаљским Валентином” говори о групи Михаљченкова следеће:

“сви њихови тзв. епископи су крајње нестабилни у моралном и канонском смислу 
(рукоположени су најприје од украјинских самозванаца). Већина епископа - изгнани су за недолично 
понашање из РПЦЗ и од нас. Говори се да је све засновано на бизнису”. 

Саопштава се такође, да Михаљченков “није лоше освојио тај облик бизниса, који се назива 
у Русији “прање новца”. 

Сви ови подаци драги и Високопреосвећени Владико, који су ми се посрећили да нађем о 
претходном, показују очигледну намјеру, да се жели пренијети зараза раскола и код других Помјесних 
Цркава. Нека Господ спријечи раскол молитвама, отпорношћу и вјерношћу Ваше Светиње у 
заштити канонског Православља. Ми недостојни жељели би да Вам будемо корисни у свим могућим 
односима. 

Превод дописа - саопштења Московске Патријаршије Митрополиту Амфилохију о лицима 
која се представљају као свештеници из Русије и који присуствују скуповима које организују 

ментори Мираша Дедеића.
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Текст објављен у листу, ДАН” - 20. 11. 2001. у коме се преноси реаговање г. Јована Маркуша 
(добитника Новембарске награде града Цетиња) на одлуку Скупштине општине града 

Цетиња да Новембарском наградом ода признање г. Сретену С. Вујовићу (сада ”свештенику” 
”ЦПЦ”) за књижевни рад.
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Саопштење са ”конститутивне сједнице”, Црквене општине бјелопољске- ”Црногорске 
православне цркве”, о чланству у општинском одбору, објављено у дневној штампи.
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Информација г. Фадила Реџовића, објављена на интернету, да се одазвао позиву за 
прикупљање помоћи ”Црногорској Православној Цркви” и наводи имена дародаваца са 

износима помоћи.
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Бесједа Његовог Блаженства
Архиепископа Атинског и цијеле Јеладе (Грчке)
г. ХРИСТОДУЛА, 
приликом посјете Митрополији Црногорско-приморској 2001. г. 

“Сваки епископ и сваки митрополит који се налази у јединству са сабором 
епископа своје Цркве уједно је и у јединству са свим Православним Црквама и 
епископима широм свијета. Стога ми у Грчкој као и широм Васељење гдје год постоје 
православне Цркве, као канонског и законитог Митрополита Црне Горе признајемо само 
Митрополита Амфилохија. Нико други то мјесто не може заузети осим на пучистички 
начин, незаконито и неканонски. Зато вас молимо да останете јединствени и уједињени 
под омофором и под благословом свога Митрополита Владике Амфилохија. 

Знате из Св. Писма ријечи које је Бог Отац, сам Господ изрекао на дан 
Преображења Господа Христа. Тада се чула ријеч Божија: “Ово је Син мој љубљени 
Њега послушајте! Мало варирајући те ријечи ја вам поручујем: Ово је ваш канонски 
архијереј, ваш Митрополит, њега слушајте!

Ма ко други да се појави својатајући ту титулу и то достојанство, а немајући у 
ствари никакву канонску вриједност нити основу, ко год дакле не улази на врата код 
словесних оваца Христових него ускаче преко зида и кроз некакав прозор, јесте по 
ријечима Христовим лопов и разбојник”. 

Поглавар Грчке Православне Цркве г. Христодулос о покушају да се унесе раскол у 
Митрополију Црногорско-приморску.
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Бесједа Његовог Блаженства ПЕТРА VII
Папе и Патријарха Александријског и Цијеле Африке, 
приликом посјете Митрополији Црногорско-приморској и Епископији 

Будимљанско-Никшићкој 2002. г. 

“У цркви нема мјеста за антиканонске групације. 
Нарочито није могуће бити православни хришћанин, а да се буде у било 

каквом општењу са неканонским групама које на своме челу имају свештена лица 
која су због својих преступа лишена свештеног чина, и то не од било кога него од 
древних апостолских цркава. Када ово кажем имам у виду конкретан случај који 
постоји у Црној Гори, гдје се на челу једне такве неканонске групације налази личност 
лишена свештеног чина од древне апостолске Цркве Цариградске и Александријске 
Патријаршије. Ово вам говорим са дубоким болом у души због оваквих појава, али 
и великом љубављу према свима вама. Александријски патријарси до данас имају 
духовну повластицу изражену у њиховој титули - Судија Васељење. 

У својству данашњег Патријарха Александријског имам право да расудим о 
томе шта је ваше стварно духовно добро. 

- Наше присуство у овој славној области званој Црна Гора испуњава нас 
радошћу и зато што се овдје срећемо са једним сјајним јерархом Српске Цркве. 

Црна Гора је једна од историјских области српског православља, која има 
богату историјску традицију. И овдје је Српска црква позвана да изврши богоугодно 
дјело, дјело помирења, дјело наде, дјело спасења и овдје, као и у осталим крајевима 
некадашње Југославије. Народни правци, духовни и политички, дужни су да се издигну 
до висине савремених изазова и да разорне политичке и религијске ствари замијене 
духом мира који је од Бога”. 

Поглавар Александријске Цркве г. Петар VII, о покушајима уношења раскола у Митрополију 
Црногорско-приморску.
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Саопштење са “Сусрета” (Цетиње, 2002 год.) - особа које себе представљају као православне 
свештенике из Италије, Бугарске, Русије...
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Интервју за “Аrenu” г. М. Дедеића у коме он износи своје ставове по разним питањима, - 
међутим, прилично различите од оних које је не тако давно, саопштио новинару часописа    

“Il Popollo“ . Погледати страну 47.
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Саопштење ”Светигоре-прес” о евидентирању ”ЦПЦ” у цетињском МУП-у.
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”Светигора-прес” - о односима државе и Црквених заједница.

у
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Допис македонских колега г. Мирашу Дедеићу од 23. 06. 2003. г. у коме га увјеравају да ће се они 
потрудити да продубе међусобно традиционално “вишевјековно” пријатељство.
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Интервју са Његовим Високопреосвештенством Архиепископом Христофером у коме он даје 
значајне коментаре о ситуацији у Црној Гори.
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Украјинска Православна Црква - Кијевски патријархат - Филарета Денисенка је стожер око 
кога се окупљају остали расколници у православљу.
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Молдавски расколници су такође вољни да дају свој допринос за формирање расколничке 
интернационале.
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Допис Филарета Денисенка - шефа једне од расколничких групација које су се одвојиле од 
Украјинске Православне Цркве Московског Патријархата, Мирашу Дедеићу.
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УКРАЈИНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

КИЈЕВСКИ                  ПАТРИЈАРХАТ

Патријарх Кијевски и цијеле Русије - Украјине

20. октобар 2003. г.     Бр. 583

МИТРОПОЛИТУ ЦРНОГОРСКОМ МИХАИЛУ

    ВАШЕ ВИСКОПРЕОСВЕШТЕНСТВО!

 У име Украјинске Православне Цркве Кијевског Патријархата и своје лично 
честитам Вам десетогодишњицу обнављања аутокефалне Црногорске Православне 
Цркве.
 На жалост, ове године ја и свештенство нећемо моћи доћи на прославу тога 
догађаја.
 Што се тиче кандидата за обуку у Кијевској Богословији - они треба да пошаљу 
документа и Вашу препоруку.
 Желим вам крепко здравље, Божју помоћ и дуг живот.

 С љубављу у Христу

Филарет
ПАТРИЈАРХ КИЈЕВСКИ 

И ЦИЈЕЛЕ РУСИЈЕ - УКРАЈИНЕ

Превод дописа Филарета Денисенка - Мирашу Дедеићу од 20. 10. 2003. г.
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Извињење г. М. Мугоше, градоначелника Подгорице, што није на адекватан начин поздравио г. 
Дедеића на свечаној сједници СО Подгорице.
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У недостатку Светог копља за вађење Светог Агнеца које користе православни свештеници, 
г. Мираш Дедеић користи бритвулин.
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Честитке Мирашу  Дедеићу поводом Божића 2004. г.
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Честитке Мирашу  Дедеићу поводом Божића 2004. г.
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Честитка бискупа которског Илије Јањића, Мирашу Дедеићу поводом Васкрса 2004. г.
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Оптужбе Српске народне странке, упућене Збутега Бранку, због његове подршке парацрквеним 
групацијама у Црној Гори.

Четвртак, 6. јануар 2005. године.
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Г. Весељко Копривица у “Лучиндану”, у тексту поводом годишњице смрти Илије (Антонија) 
Абрамовића, објашњава због чега су на скуповима “вјерске заједнице православнијех Црногораца” 

у тако великом броју присутни припадници католичке и исламске вјероисповјести.
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Из интервјуа г. Мираша Дедеића за “East-West”(Дубровник), у коме он отворено признаје да је 
учествовао у “саслужењу у литургијским радњама” са високим представницима католичке 

цркве (што је карактеристично за унијате).
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“Идите од мене проклети
у огањ вјечни
припремљен за ђавола и
анђеле његове”.

Мт. 25. 41

Ваш је отац ђаво
и жеље оца свога
хоћете да чините;

Јн. 8; 44
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П Р И Л О З И
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У овом дијелу књиге презентована су нека од докумената 
која су везана углавном за период владавине династије 
Петровић у Црној Гори а из којих се може видјети како су се 
национално изјашњавали и којој су цркви припадали Владика 
Сава, Свети Петар Цетињски, Петар II Петровић Његош, краљ 
Никола, митрополит Митрофан Бан......
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Факсимил странице календара Цетињског молитвослова из 1495. г. у којем је 14. јануар 
посвећен прослављању Светог Саве, првог архиепископа српског.



236

Црмничани Паштровићима
[1739-1742(?)]

Зборник докумената и историје Црне Горе, Цетиње, 1956, стр. 126.
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Документ о куповини Горњих Додоша и Заграђег Дола од 1. 12. 1746, који су потписали 
Владика Сава Петровић као купац и Хасан Ибрахимбашић као продавац. Из књиге Б. 

Шекуларац: Црногорски анали или Цетињски љетопис, стр. 141
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Љубезни витези и мила браћо!

Наш заклети непријатељ не шћеде на моје молбе од предстојећег крвопролића 
одустати и да се прође наше невољне браће Брђана, но надање имам у свевишњега 
Бога, да ћете ви данас свирјепог врага стидно са своје међе проћерати. Он је окупио 
силну војску, али му је војска јадна и чемерна, а више свега нама ће сила божија 
бити у помоћи. Ево смо дошли, мили моји витези и честити јунаци, дошли смо да с 
непријатељем нашу крв пролијемо; дошли смо да освјетламо образ пред свијетом; 
дошли смо да покажемо непријатељу наше вјере, нашег имена и наше предраге слободе 
да смо Црногорци, да смо народ, народ вољан, народ, који драговољно за своју слободу 
бори се до посљедње капље крви и сами најмилији живот на међи својих бесмртних 
прађедова оставља: али проклетог врага христијанства преко себе жива не пушта у 
слободне нама драге горе, које су наши прађедови, наши дједи, наши отци и ми сами 
праведно крвцом облили!

Има ли који међу вама, дражајши синови и изабрани цвијету моје Богом 
спасајеме и сваком нама срећно слободне државе, који не би драговољно ово своје 
добро, ову своју славу, ово своје витештво миловао, љубио и на обштем свјетском 
видику крвљу и животом избавио?! Има ли који, дични витези, да се устеже на крвавом 
овом јуначком пољу, мегдан дијелити? Ја сам, мили синови и предрага браћо моја, 
увјерен да нема, јер ви сами страшивице не трпите, јер ви страшивице за посљедње 
људе држите, јер слободне горе не рађају страшивице, већ дичне витезове, који знаду 
цијену јунаштва, који знаду цијену народног поноса и славе, која је ваш и с вама 
рођени вијенац!

Ви сте, драги синови, слободан народ, ви немате друге награде за вашу свету 
борбу до обране своје вољности; али знате да је награда слободног јунака: обрана 
слободе и милог отечества, јер ко се за другу награду бори, оно није племенити јунак, 
већ најмјени роб, ког витештво нема цијене. који јуначкога поноса и своје слободе 
нема.

За то су се, мили синови и љубезна браћо моја, наши прађедови борили, за то 
се и ми боримо, за то ће се и наше потомство борити.

Зато на оружје и на крваво поље, мили витези - да покажемо непријатељу што 
су кадре јуначке горе! Да покажемо да у нама неугашено србско срце куца, србска 
крвца врије, да покажемо како горскије јунака мишица јунаштвом надмашује на бојном 
пољу сваког душманина!

Архипастирскиј благослов предајем вама и препоручујем вас и себе 
премилостивом Богу, да нам буде у помоћи, који све види и праведно руководи!

Цетиње, јуна 1796. год.

Бесједа Светог Петра Цетињског његовим ратницима уочи битке на Крусима 1796. год.
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Високопреподобњејши господин архимандрит Арсеније.

Примио сам ваше љубазно писмо, из којега видим колико сте ви ради о мојем 
здрављу и состојанију знати. Тога ради во удовољствије вашега желанија дајем вам 
на знање што ја, по милости божјој, находим се жив и здрав; имајући чисту совјест 
имадем Бога помоћника и не убојус совјета нечастивих.

Што се пак тиче до ускоках, који, како ми пишете, робе сиротињу, сва 
Херцеговина знаде да сам ја свагда сиротињу бранио и да ми није на срце мања жалост 
за све оно што сиротиња под турску власт трпи, него ли за ово што ја у Црној Гори 
видим неустројено и што Црногорце допада, но што ћу да учиним ускоцима, који су 
из Херцеговине утекли у Морачу, људи зли и безбожни, а празни без никада ништа, 
а када они не пазе своју браћу и не спомињу турски јарам, кога су, што је рећи, још 
јуче носили и кога њихова браћа и данас носе на врат, ко ће их од таквога злочинства 
устегнути; они су од мене и од Црне Горе далеко, не слушају никога. Ја сам све начине 
употребљавао да их од тога злодјејанија уставим, али се неколика злочинца уставити 
не хоће и тако не могу учинити друго, нако да пошаљем војску на њих, а за послати 
војску шћело би се не мали трошак, којега ја не имам, будући ми народ не даје ништа и 
не иштем да ми даде икакве ствари, нако само да прекрати междусобно крвопролиће и 
остала безакона дјела и да у миру и љубави христијански живи. Од када су Требјешани 
добјежали к нама у Бјелопавлиће и по том у Морачу пошли и собрали остале ускоке око 
себе, ја сам претрпио довољно труда и харача за учинити им добра како људима који не 
имађаху ни мјеста ни прибјежишта, а на сврху некизи с њиховијем сердаром, којему 
сам више љубави и добра учинио него ли иједноме главару од Црне Горе, вратили су 
ми свакијем злом и безчестијем. Пак се ви тужите на ускоке, а ево чујете, чули сте и 
приђе, што сам ја од ускоках дочекао. И не чудите се, мој драги оче архимандрите. 
Ми смо Срби такови, не знадемо нити хоћемо знати друго, нако један другога гонити 
и у несрећу и безчест постављати, и што који више ради за добро општенародње, то 
се више завист против њега вооружава, која у српском народу, како и у греческом, 
гордост царује. Казаће вам Голуб на изуст за све остало што бисте жељели знати, а ја 
остајем, љубезно вас поздрављајући, и јесам

Цетиње,
Августа 31. числа
1804. года.

Ваш  доброжелатељ
М. Черногорски

Александра Невскога Каваљер
ПЕТАР ПЕТРОВИЧ

Писмо Св. Петра Цетињског Архимандриту Арсенију Гаговићу од 31. 8. 1804. г.



240

Посланица Св. Петра Цетињског Бјелицама, писана у манастиру Стањевићи 20. децембра 
1807. год. (Д. Вуксан, Посланице, Цетиње, 1935, стр. 64-65)

Благородному господину кнезу Вуку и ... и прочим главаром и старјешинам и 
свијем Бјелицама мир и здравије од Бога.

Ето видите што чине Озринићи, како једни ударају бити, робити и пљењивати 
нашу исту браћу и крајичнике Брћане, с којијема смо једну крв ради вјере и слободе 
наше проливали, а други такођер не престају давити јадне и жалостне Граховљане и 
Бањане, који су се при Црној Гори давно у Катунску нахију приписали, како и сами 
знате и на службу нашега покровитеља Великога Александра, христијанскога цара, 
своје куће и остало имуће изгубили. Пак и то није Озринићима доста јунаштва, него 
чујем, да су наканили и Мало-Цуце и Трешњево разселити и да су вас звали, или 
да им поможете, или да им не сметате то учинити. Ви знате какву сте нам књигу 
послали када сте из договора кнеза поставили и ваша два брата у суд земаљски па 
промјену оправили и како ја вашу књигу храним тако се надам да ћете и ви уздржати 
и сохранити наше обећање, које у исту књигу пишете. Ја мислим да нијесу с ови 
Озринићи у то дјело здоговорници и ништа више не жалим, него срамни глас који по 
свијету иде да Црногорци помагају Турцима клати и давити христијане у вријеме када 
је Бог сојединио српски народ да се од турскога јарма ослободи  и  када христијанско 
оружије и срећа, хвалећи Бога, напредује и свеђер ближе к нама приступа. Али се 
надам, да остали Црногорци неће то име и срамоту на себе носити, него да ће бити 
што и остали поштени јунаци србски, који су себе ослободили, пак иду да и друге 
Србље помогну ослободити и да ће сувише тога Црногорца... нека срамота ...

Тога ради вас и њих молим... да ви чувате себе и своје поштење и да се прођете 
од свакога посла и дјела озриницкога, који не би ни вас поштеђели, кад би могли 
друго оправит ... намислили. Али ми можете чисто вјеровати да се они у своје мисли 
тешко варају и да ништа ... неће нако једну срамоту, од које се њихов... очистити неће 
у вијек. Ово ја вам пишем да ваше добро и за ваше поштење, зашто ево једна година 
данах, откада сте лијепо и складно у сваки начин земаљски били и ђе је потреба била 
на службу цареву и својега отечества јуначки, весело и добровољно ходили, пак не 
бих рад да то изгубите и да останете постиђени, него да можете пред сваким отворена 
чела с поштењем и са славом изисти, да се нитко на вашу неслогу и на ваше злочинсто 
пожалити не може.

Впрочем остајем ваш доброжелатељ

На Стањевиће,    владика Петар
декебра 20. 1807.
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“Име ми је Вјерољуб,
Презиме ми Родољуб
Црну Гору, родну груду
Камен паше одасвуда.
Српски пишем и зборим
Сваком громко говорим:
Народност ми Србинска,
Ум и душа Славјанска”.

Владика Раде, Петар II Петровић Његош, на календару “Даница” уз посвету епископу 
ужичком Никифору Максимовићу о Ђурђевдану на Ловћену љета 1833. написао је ове стихове.
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Факсимил насловне стране “Српског буквара”, штампаног 1836. г. на Цетињу.
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Свагда ми једнако драги господине Милутиновићу,
Ђе се прса младошћу жежу,
Ту с’ ласкања модна не излежу.
Фала ти за свагдашњу твоју наклоност к овоме тврдоме и крвавоме крају, но српскоме од 

искона. - Многи су Срби излепршали на литературно поприш[т]е, него готово сви они пребирају 
туђе после, у туђе олтаре жежу српски тамјан, клањају се и удивљавају туђинству, а српско све 
пренебрежу, - српско, које је сјајније, без никакве баснословне примјесе но многијех другијех с 
њинима баснама. Ти готово сам дичиш се са Српством и Српство с тобом. Шта ће ово рећи те Срби 
своје пренебрежу? Ово је што ми не имамо јошт благородне гордости народње, а она се имати не 
може без правога просвештенија.

Видим, како из твојега писма тако из писма од 22а августа Настасије, супруге покојнога 
кнеза Николе Васојевића, да жели знати ђе је и како је он погинуо. Он сеје био упутио с једнијем 
турскијем ускоком из Подгорице (који се је наша с покојнијем Николом у Васојевиће) да иде пут 
Србије к својојзи фамиљи, него, како човек који готово бјеше полудио, како и сами знате, премјени 
свој план и с пута се близу границе српске поврати и опет обрне натраг преко Турске докле дође 
на границу црногорску наспрама фортице спушке у Косови Луг. Тебе је и мјесто познато. Ускок, 
спроводник кнежев, који је зла Црногорцима чинио, не смједе унутра у Црну Гору уљести, заиште 
на граници од кнеза да му плати обећану [награду] што га је довле спроводио и с њиме тумаро даде, 
но кнез, како убоги сиромах, није има шта да му да. Спроводник му хћедне силом узети нешто, а 
кнез не допушти. Ту се посваде и упири спроводник пушком и убије кнеза, и отале он утеци. То је 
било 30а маја 1844. год. на двије уре ноћи. Ти знаш какве су наше крајине, које су готово свагда у 
рату с Турцима. Крајичници наши оближњи, како чују да пушка пукне, тако их се 10 слети к ономе 
мјесту, помисле да Турци кога на крајину убију и, за њихово удивљење, нађу човека у прљаве турске 
хаљинетине и помисле даје Турчин и шћедну му главу посјећи, но кад виде да глава није обривана 
него ошишана, не усуде се посјећи га, почну искрај њега викати: ко га уби, и зашто, и ко је убијен? 
После им се јави ускок испод саме фортице спушке и на вјеру се састане с некима од нашијех и каже 
им ко га је убио и рашта. Овај биједни и сожаљења достојни сиромах буде укопат у Загарачу, а оно 
сиромашкога пртљага што је његово било и коњина те неваљала остане под руке од суда, ко се први 
јави од стране његове супруге да му се предаде. Строги је испит учињен судејскијем начином над 
онијем селом близу којега је он погинуо, неколико је сељана у тавницу било позатворено, но, када 
сеје ствар развиђела како је, одпуштили су се.

Убица је онај исти вече утека натраг у Турску. Име му је Гигоје Вукотин, фамилијом Божовић. 
Он је средњега стаса, нажуте косе, који има око 26 год., тек што му је почела наусница пробијати. 
Може бити да је та исти убица који је расказива супруги покојнога Николе његову смрт, јербо нам 
нитко не каже даје у ове оближње градове турске.

Ово је одговор на твоје пријатно писмо од 24а августа о.г.
Друго ти немам писати до што те молим да препоручиш покровитељству свијетлога књаза 

и његову правитељству наш народ који се исељава из Црне Горе у Србију, да буду како браћа Срби 
примљени и да их благоволе населити по онијема мјестима која су физически и климатом прилична 
њиноме отечеству.

Поздрављајући те љубезно, твоју госпођу и твојега Драгутина сина, остајем

         Твој
Цетиње, 25 септемврија   непремјени почитатељ
 1844. год.       владика црногорски
            П. П. ЊЕГОШ

Писмо Петра II П.Његоша Симу Милутиновићу од 25. 09. 1844. год.
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Писмо Петра II Петровића Његоша Илији Гарашанину од 11. 11. 1850. г.

ИЛИЈИ ГАРАШАНИНУ

Трст, 11. новембра. 1850.

Ваше Високородије, 

Сви они неповољни гласови који се разносе о намјеренију једне партије, које је 
намјереније вредити општељубљеном књазу и правитељству српском, исто и напретку 
цијелог Српства, - сви су ови гласови ђетињско плетење и празни пуф у вјетар. Будите 
спокојни, поштени и драги Србине, и немојте никада помислити, а толи вјеровати, да 
ће владика црногорски бити сочлен којекаквих ветрењалах, а толи сочлен партије која 
противу мене и цијелога Српства светиње дјејствује. Са стране црногорске будите 
сасвим мирни. Ми к Вама друго не гајимо до чисте братске искрености. Ми се ни у 
чем не пуштамо без Вашега согласија, а с Вашим согласијем свагда смо готови. Ви 
најбоље прилике видите, Ви сте највећи пријатељ српскога народа, а друго је све трице 
и кучине. Та и новци не могу све учинити, дајбуди ђе се опште несреће и срамоте тиче. 
Највиши је аманет и светиња наша после имена Душанова име Карађорђијево. Ко је 
овоме имену противник тај није Србин, но губави изрод српски. 

Да ми је икако могуће, рад бих био за много нешто са Вама разговарати, а не 
би ни Вама противно било. 

Ја још од прсах страдам и због тога сам зимус принуђен био оставити наш 
строги климат и презимовати у италијанском благом климату. Ово су ме сви љекари 
савјетовали. 

Да Вам је мој сестрић препоручен ако добро учи; ако ли не учи, нити га 
препоручујем, нити за њега марим. 

Овим Вама одговарам на Ваше поштено писмо од 10. октобра ове године. Ово 
моје писмо имати ће чест вручити Вам један мој човјек за којега сте жељели да до Вас 
дође. 

Збогом, дико рода. Буди ми здрав и весео. То Вам из свег срца жели 

Ваш највећи почитатељ 
и покорни слуга 
владика црногорски 
П. П. ЊЕГОШ
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Обавјештење Управе школа на Цетињу од 12. 01. 1889. г., да ће традиционална прослава 
Савин-дана бити организована у згради основних школа.
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Обавјештење грађанству Цетиња, да ће се као и обично прослава Савин-дана (1890.г.) 
одржати у згради основне школе на Цетињу.
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Препис Повеље поч. 
Краља Николе
од 17. јуна 1895. године. 

СЛУЖБЕНИ ДИО
ми

НИКОЛА ПРВИ
По милости Божјој

КЊАЗ И ГОСПОДАР Црне Горе

Наш славне успомене Претходник, Зетски Господар Иван Црнојевић, основавши на 
Цетињу манастир као столицу Зетских Митрополита, обдарио га је разним добрима, међу 
којима се налази и велики дио цетињскога поља. 

Кроз зла времена, што су прелећела изнад српскога народа, уништивши му и траг 
државног живота, ова задужбина Ивана Црнојевића, посљедњег независног српског Владаоца, 
тако обилато обдарена, била је у стању да сачува у непрекидности државну мисао, коју је 
у оној олујини тај мудри српски Владаоц склонио под Орлов Крш; и сем тога, да сачува до 
наших дана једину епископску столицу од оних, што је Св. Сава подигао у српској држави. 

Пошто се у новије доба на цетињском пољу, и то на својини манастирској, засновала 
варош, која се све више развија; да сачувамо ову задужбину побожног Владаоца и тим да 
обезбиједимо овоме манастиру опстанак, одлучили смо и наређујемо:

1. Да се сва лактарина, што су дужне плаћати куће вароши Цетиња, сакупља у засебну 
манастирску касу са свим осталим приходима са манастирских земаља у цетињском пољу;

2. Да манастир овај свој годишњи приход сваке године улаже у куповање непокретних 
добара у Нашој држави, како би тим своју данашњу имовину умножио, те и даље у будућности 
могао благотворно дјеловати у области Свете Православне Цркве и српскога народа. 

Овијем најсвечаније потврђујемо манастиру право својине земљишта, на ком 
се цетињска варош, Наша Престоница, подиже, те дајемо свакоме на знање, да ово 
земљиште остаје за сва идућа времена у искључивој својини цетињскога манастира свето и 
неприкосновено. 

Света цетињска Митрополија бдиће над овим манастирским правом, Господаром 
Иваном Црнојевићем дарованим и овим Нашим Указом потврђеним. 

У нашој Престоници Цетињу на двадесетпети дан рођења Нашега Насљедника Књаза 
Данила, 1895. 

НИКОЛАЈ, 

Да је овај препис вјеран свом оригиналу, -   Т В Р Д И :
Цетиње, 8/VII. (25. VI) 1931. год.   ПО НАЛОГУ АРХИЈЕРЕЈА
Сравнили:       члан Консисторије, 
ђакон П. Ускоковић
М. Кусовац        протојереј И. Калуђеровић

Прекуцани текст преписа Повеље Краља Николе од 17. 06. 1895. г. којом се дефинишу права 
Цетињског манастира на некретнине у цетињском пољу. 
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Факсимил писма књаза Николе Јерусалимском Патријарху господину Герасиму од. 12.06.1895. г
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Факсимил текста позивнице Српске читаонице у Херцег Новом

Српска читаоница у Херцегновоме приређује дана 14. (26) јануара 
1899. у друштвеној дворани БЕСЈЕДУ С ИГРАНКОМ у славу српскога 
просвјетитеља СВЕТОГА САВЕ, на коју има част позвати Ваше Господство 
са породицом.

Почетак тачно у 7 сати увече.

У Херцегновоме, Јануара 1899.

Управитељство
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Из поновљеног издања ”Бесједа” Митрополита Митрофана Бана, које су за штампу 
приредили проф. др. Вук Минић и Драган Кујовић, наведена је бесједа којом се Митрополит 
обратио народу приликом освећења новосаграђеног храма Св. Василија Острошког у Никшићу, 

1900. год.
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Бесједа Митрополита Митрофана Бана у Никшићу испред Саборне Цркве Св. Василија 
Острошког, приликом њеног освештавања 1900. год. у присуству краљевске породице 

Петровић.
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Допис Митрополиту Митрофану Бану од командира Николе Ковачевића.
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Програм прославе Светога Саве 1907. год. у Цетињској мушкој основној школи.
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“Свјестан славне улоге ових наших страна у историји српског народа, за вријеме моћних 
краљева и господара негдашње Зете, колијевке славније Немањића, ја одобравам да се 

обнови старо краљевско достојанство у мојој држави. Ја примам краљевско достојанство 
тврдо убијеђен да ће све велесиле са благовољењем поздравити, поред једне краљевине у 

Српском подунављу, ову другу у Српском Приморју, а Словенство и сви Срби као још једно 
више јемство за опстанак и бољу будућност српскога племена”

“Глас Црногорца” поводом проглашења Црне Горе за краљевину са изводом из обраћања краља 
Николе црквеним великодостојницима и народу Црне Горе.
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Текст из Земљописа краљевине Црне Горе за ученике трећег разреда, основнијех школаза 1911. 
г. у коме се говори (између осталог) и о вјерској и националној припадности народа у Црној 

Гори. Прво издање је из 1893. год.
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Одговор краља Николе I Петровића - Митрополиту Митрофану Бану поводом његовог 
захтјева да му се омогући да буде сахрањен у Цетињском манастиру. (Никола I Петровић 

Његош: “Писма”, Обод, Цетиње, 1969.)

МИТРОПОЛИТУ МИТРОФАНУ БАНУ
Цетиње, 29. марта 1912. 

Преосвештени!

Примио сам твоје писмо од 28. овога мјесеца, у којем ми тражиш један кутић 
за твој гроб у нашем Манастиру. Ја ти га нећу дати Преосвештени. Ја нећу да се ту 
сахраниш. Ја нећу да ту видим, када бих те престојао, једну раку једнога издајника. 
Ево 43 године од када обојица служимо на олтару цркве и домовине, с вјером да 
ће мо нашу земљу увеличати и прославити, па зар хоћеш, витеже колашински, да 
издаш у нашим подвизима, да се сахраниш под Орловим кршом?!

А гдје су ти Дечани, гдје Патријаршија, гдје Призрен? Тамо се ваља 
сахранити, Преосвештени! Или у црној земљи или у утроби Вукове Шаре и 
Качаника! Па како хоћеш баш и ела, остани овдје а ја ћу тамо без тебе. Останем ли 
жив, повратићу се на моје Цетиње, видјећу твоју плочу; њу ћу сузама оросити и 
довикнућу ти даље: Зашто не пође са мном!

Преосвештени!

Прежалостан сам од твога писма! Нећу да те оставим под неизвјешношћу. 
Када бих те божјом вољом престојао, па да ми нијеси ништа напомињао, ја 
бих мојему вјерноме архипастиру, исповједнику и другу, одредио мјесто у томе 
Манастиру, у којему си примјерно служио и као човјек, и као првосвјештеник и као 
грађанин и као јунак и као државник.

Ожалошћен сам твојом одлуком да себи градиш вјечни дом и да на то 
помишљаш кад си, међутим, још, богу хвала, свјеж и здрав. Али опет то је црта 
твоје мудрости, пак је, мој добри владико, и изврши, а ја ћу топло молити бога да 
што доцније постанеш становник те твоје грађевине.

Краљ Никола
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Обраћање Краља Николе 3.11.1913. г. присутнима на прослави стогодишњице рођења владике 
Петра II Петровића Његоша. Објављено у “Гласу Црногорца”, бр. 52 од 9. 11. 1913. г.
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Из Прокламације Краља Николе, по завршетку Балканских ратова, приликом присаједињења 
ослобођених старосрпских области а пред одлазак Митрополита Гаврила Дожића на престо 

српских патријараха, у Пећку Патријаршију.
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Високопреосвештени!

Кључеве древних светих и дивних храмова српских, које сам примио по 
милости Божјој из руку моје побједоносне војске, предајем вама са благословом 
Високопреосвештеног господина митрополита Митрофана да у њима новом 
великољепном свијетлошћу скоро догорјели жижак кандила у првобитну свјетлост и 
снагу поджежете, да врата мојих храмова у Пећкој епархији српском свијету широм 
отворите, да се пред дверима истих Богу за српску слогу молите и да душе погинулих 
за њихово ослобођење побожношћу помињете. 

Анђели небески, свети краљеви и патријарси, који у простору ваше богохраниме 
епархије вјечним сном почивају, радоваће се кад под сводовима њихових храмова стане 
одјекивати, пјесма божја, пјесма Србинова и молитва за здравље српскога народа и 
његову срећу. Изволите, Високопреосвештени, сљедовати примјерима мојих славних 
предака, господара ове земље, и бити надахнути према неправославној браћи оном 
њиховом широком вјерском сношљивошћу којом су се вазда одликовали. 

Прва тамо Ваша молитва нека буде благодарност Богу за доживјеле ове срећне 
дане, за упокојење душа погинулих Срба, као и оних Срба, који су радом, трудом, 
жељом и молитвама допринијели ослобођењу нашега народа испод Турака. 

Искрај тако дуго упражњеног пријестола славних српских патријарха учите 
ми драги мој народ кријепости и вјери православној. Утврђујте у њему љубав према 
домовини, јер Пећ је била огњиште српске цркве и моћи српскога духа. Пећ је била 
српска Москва, а Москва је чедна мајка не само браће нам Руса, него и наша, јер 
она нас је бранила у мучним временима и озаравала вјером у Бога и у побједу наше 
праведне мисли. 

Најљепши божји храм на Балкану, моје Високе Дечане, одржавајте у сјају и 
великољепности као свети израз и свједока српске побожности и величине. 

Подижући ову чашу у ваше здравље, Вископреосвештени, желим вам срећан 
пут!

30. XI 1913. 

Глас Црногорца, 
30. XI 1913, бр. 55. 

Обраћање краља Николе митрополиту др. Гаврилу Дожићу пред његов одлазак на престо 
митрополита Пећког (послије завршетка Балканских ратова и ослобођења Метохије од 

Турака)
Објављено у “ Цјелокупна дјела Николе I Петровића Његоша - “Обод”- Цетиње 1969. г. / књига 

четврта, стр. 79, 80. /
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Spomenik na Lovćenu

Otrag dva mjeseca bio je raspisan natječaj za model jednog spomenika na Lovćenu 
»u slavu zauzeća ovoga jadranskog Gibraltara a potomcima na izgled«. Konkurencija je 
bila raspisana na sve arhitekte, inžinire, kipare, tehnihe itd. te su u vojnoj službi u području 
od Njeguša do Dubrovnika. Konkurisalo je 17 umjetnika sa preko 100 izložbenih objekata. 
Izložbu je aranžirao u »Hrvatskome Domu« u Hercegnovome akademski slikar g. Marko 
Rašica, koji je takogjer bio u broju natjecatelja. Na Carev-dan (18 augusta) izložbu je otvo-
rio presvijetli F. M. L. pl. Weber sa pet članova, koji su imali izabrati najpodesniji model 
dotično nacrt od izloženih objekata. I baš jedini, koji je imao model iz gipsa respekt. sadre, 
bio je g. Marko Rašica, dok su svi drugi natjecatelji imali samo nacrte. Ovaj nacrt velevri-
jednog našeg slikara odnese sam prvu nagradu po jednoglasnom sudu svega skupa za pro-
sugjivanje. Tako dok smo prije upoznali u g. Marku Rašici jednoga poizbor slikara, sada se 
upoznajemo s još jednom velikom njegovom vrlinom u svojstvu kipara i arhitekta.

Spomenik je arhitektonsko-kiparske naravi, a bit će zidan od bijeloga kamena sa 
crvenkastim kamenim umecima. Kako će spomenik stajati na ogromnoj visini od 1759 m to 
će biti gragjen od prilično surova materijala, da kompaktnije djeluje. Svi nepotrebni detalji 
bili su ispušteni. Spomenik će stršiti u visini od 16 dotično 32 metra.

Spomenik predstavlja genija pobjede i slave. Obzirom na veliku visinu genij je ka-
zan u jednoj vrsti tunike sa kacigom. Ovaj, stigavši na najveću visinu Lovćena (Štirovnik), 
osovio se na vječna vremena prekriživ ruke na maču. Na vrhu mača je monogram F J I (sim-
bol vojske našega Ćesara), a na donjoj strani mača je uklesan historijski datum: 11/I 1916 t.j. 
dan osvojenja Lovćena od naše nepobjedive vojske. Genija ovjenčava okolo glave, niz tijelo 
i preko mača lovor-vijenac (simbol slave). Ovaj vijenac kao i pismena bit će samo od crve-
noga kamena, da ih svaka zastava na Jadranu uzmogne vidjeti i pokloniti se koliko onome 
monogramu toliko sretnome historijskome datumu. Genij će bit okrenut prema jadranskoj 
pučini i protivnoj italskoj obali. On je straža Jadrana i istočne jadranske obale. Geniju otraga 
priljubljena je uz tijelo trokuta kula kao obrana proti zavrletnim navalama. U spomeniku 
je dakle reinkorporisana snaga, obrana, slava i pobjeda pod veličanstvenim monogramom 
našega viteškog vladara Frana Josipa I.

Текст Б. Вихтића објављен у часопису “Права црвена Хрватска” од 16. 9. 1916. поводом 
објављивања резултата конкурса за споменик на Ловћену, за вријеме аустро-угарске окупације 

Црне Горе.
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Аустријски гувернер Црне Горе, упутио ми је једног дана акт, којим тражи, да 
се тело Његошево удаљи с Ловћена. Одмах позовем виђеније грађане, и саопштим им 
наређење. На састанку решимо, да одем Веберу, у име грађанства, и да га умолим, да се 
Његошеве кости не дирају. Упутим се Веберу и изнесем молбу грађана, наговештавајући, 
да је Његош био не само господар Црне Горе, већ и песник Српства, и да ће тај чин 
тужно одјекнути у свим српским срединама. Вебер ми рече: „На све то не могу вам 
дати никакав одговор, док не упитам више војне власти”. Вратим се и о свему известим 
скупљене грађане, који су, са зебњом у срцу, очекивали резултат моје мисије. Од тога 
дана прошло је осам недеља; и ја сам мислио, да је ствар свршена. У том међувремену, 
четири општинска представника, напишу ми писмо, и упитају ме: зашто и како смем 
да пристанем и да допустим, да се Владика Раде преноси с Ловћена! Позовем и њих на 
договор. Изнесем им Веберову наредбу и наш покушај, да га приволимо да је опозове. 
Добро, рекох им, право је и српски, да не дамо да се тело Његошево дира. Хоћете ли 
вас четворица да изаберете по 40 људи из својих општина, па да одемо на Ловћен! 
Истина је, да су нам непријатељи одузели оружје, али на Ловћену има доста камења, 
па ћемо Владику бранити. Ако ви на ово пристанете ја сам уз вас; другог начина нема. 
Кад је Никола изневерио и напустио Ловћен, Владику Рада и Црну Гору, чим ћу и 
како ја бранити Владику Рада и његов гроб!? У том истекне и осма недеља, а Вебер 
пошаље наређење, у коме је императивно тражио да се 13. августа, по новом, 1916. 
год. тело Владичино удаљи са Ловћена. У наређењу подвучено је: да се пренос изврши 
ноћу. Што смо друго могли учинити кад, „земља стење а небеса ћуте”, већ одредити 
свештеника и грађанина да изврше ову нечовечну наредбу.

Свједочење Митрополита Митрофана Бана о наређењу аустријског гувернера у Црној Гори 
- Вебера да се Његошево тијело уклони са Ловћена. Текст из књиге Ј. Лазаревић “Црна Гора”, 

1920. г.
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Насловна страна листа ”Глас Црногорца” од 24. септембра 1920. Г, гласила у коме су 
изношени званични ставови Владе (у егзилу) краљевине Црне Горе и Краља Николе. Лист 
је у овом броју објавио текст ”Српска Патријаршија”, из кога се види какав став према 

обновљеној Српској Патријаршији има краљ Никола и његова Влада.
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Увећан текст из ”Гласа Црногорца” од 24. 09. 1920. г. штампаног у Неи-у код Париза, у вријеме 
када је Краљ Никола боравио у Француској - у егзилу.
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Поговор

I

Циљ књиге чији садржај презентујемо читаоцима је да нашој јавности предочи истину 
о карактеру православне Цркве у Црној Гори у свјетлости историјских чињеница и са аспекта 
канонског поретка православне Цркве. Ову књигу објављујемо у вријеме када настојања носилаца 
антиисторијске свијести да потру духовни и национални идентитет Црногораца достижу своју 
кулминацију. Служећи се фалсификатима, конструкцијама и плагијатима, они оспоравају истину 
о српству и православљу у Црној Гори (што представља њену квинтесенцију), оспоравајући тиме 
цјелокупну историју и традицију Црне Горе. Кривотворењем историјских докумената и појединим 
исказима истргнутим из контекста и недореченим, идеолози црногорског сепаратизма и разни 
надриисторичари покушавају да “докажу” да је Митрополија црногорска била аутокефална. 

Ослонац за ову тезу они проналазе у чињеници да је Митрополија црногорска имала 
специфичан положај од времена насилног укидања Пећке патријаршије 1766. године од стране Турака, 
па до њене обнове и успостављања редовног стања у њој 1920. године. Низ докумената објављених у 
овој књизи непобитно доказују да Митрополија црногорска никада није била аутокефална. Историјске 
чињенице говоре да је Црна Гора у вријеме укидања Српске православне цркве и њеног припајања 
Цариградског патријаршији 1766. била једино слободно српско острво у мору турске тираније, па 
се утицај Цариградске патријаршије није осјећао на живот и рад Митрополије црногорске. Она 
је била једина епархија Пећке патријаршије у којој Грци никада нијесу могли да успоставе своју 
фанариотску власт. И у томе се састоји њена специфичност у односу на остале епархије Српске 
православне цркве. 

Сепаратистички псеудоисторичари у томе виде њену “фактичку аутокефалност”. Чињеница 
је, међутим, да она никада и ни од кога није тражила аутокефалију, нити ју је могла добити, будући 
да се аутокефалност добија од Мајке-цркве, а чува се путем хиротоније својих епископа. Црногорски 
митрополити нијесу признавали ни турску, ни грчку власт већ су дјеловали у духу и традицији 
Српске цркве, покушавајући да успоставе редовно стање у Пећкој патријаршији. У томе смислу они 
су имали удјела у припреми око доласка на пећки престо патријарха Василија Бркића, последњег 
Србина пећког патријарха који је из турског затвора на Кипру побјегао и дошао у Црну Гору. Он је по 
жељи митрополита Саве Петровића и Шћепана Малог хиротонисао Арсенија Пламенца за епископа. 
Митрополит Сава Петровић се у име “свих архијереја славеносрбских” обраћао Русима за помоћ 
на успостављању Пећке патријаршије. Поред тога он је 1756. молио Русе да заштите Хиландар од 
покушаја Грка да га преотму од Срба. Евидентно је колико је митрополит Сава дјеловао са српских 
националних позиција, у духу светосавља и Српске цркве. За вријеме владавине Шћепана Малог 
једно црногорско изасланство је 1779. у Бечу поднијело аустријском цару “Погодбе” на основу 
којих је тражило помоћ у борби против Турака. У једанаестој тачки тих Погодби изричито се каже: 
“Желимо да Митрополит црногорски зависи од Пећког патријарха у Србији”. 

Још се наводи “да црногорски збор пристаје да нови митрополит буде хиротонисан у 
Карловицима, али само дотле докле Турци владају Србијом, те не можемо да га слободно пошаљемо 
у Пећ”. Ове чињенице свједоче да су црногорски митрополити били непоколебљиви чувари црквено-
правног континуитета и традиције Српске православне цркве. 

Тезу о “формалној аутокефалности” Митрополије црногорске црногорски сепаратисти 
заснивају на неколико проблематичних и контрадикторних докумената. Ријеч је, прије свега, о 
неканонском уношењу Митрополије црногорске у ранг листу аутокефалних цркава (тзв. Синтагма) 
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која је штампана у Атини 1855, а у којој се наводи да је “аутекефална Митрополија црногорска” и 
да је “егзарх свештеног трона Пећког владика црногорски и брдски г. Петар Петровић”. Немарност 
и неодређеност при писању овог текста је евидентна. Прво, у тексту се не наводи да је то био Петар 
I или Петар II (оба су у то вријеме били упокојени), и друго-у вријеме када је овај текст објављен 
Митрополија је била без епископа. Никанор Ивановић је на тај трон дошао тек 1858. године. 

Текст садржи и једну ноторну контрадикторност. Наиме-наводи се да је “Митрополија 
црногорска аутокефална” и да је њен митрополит “егзарх свештеног трона Пећког”. Међутим. 
Канонско право не зна за аутокефалију са егзархом на челу. Егзарх је, наиме, онај епископ коме 
поглавар његове аутокефалне (тј. егзархове) цркве да овлашћење да га замјењује у одређеним 
пословима. Значи, егзарх је замјеник свога поглавара, те је стога незамисливо да он може бити на 
челу неке аутокефалне цркве, како се наводи у Синтагми. Поред тога, текст је и нетачан. Наиме, 
од владика из куће Петровића само је владика Василије добио права егзарха, и то од патријарха 
Атанасија 1750. године, па се тако и потписивао -”егзарх свјатјејшаго трона србскога”. Право егзарха 
које се помиње у Синтагми нијесу добили ни Петар I ни Петар II, и, наравно, никада се тако нијесу 
ни потписивали. 

Из ових чињеница видимо колико је текст Синтагме историјски и канонски валидан, те колико 
је основано позивати се на њега када се жели доказати “формална аутокефалност” Митрополије 
црногорске. У науци је одавно доказано да у каталогу Цариградске патријаршије тога времена, на 
ранг листи аутокефалних цркава, није било помена о “аутокефалији” Митрополије црногорске. 

Овдје треба указати и на пропуст епископа Никодима Милаша када је, позивајући се на 
фамозну Синтагму, црногорску Митрополију дефинисао као самосталну. Ово несмотрено изражено 
мишљење епископа Милаша произилази из чињенице да је он некритички прихватио текст Синтагме 
и да је имао у виду независност црногорске Митрополије од фанариотске власти, без удубљивања у 
битну чињеницу да Митрополија никад није тражила аутокефалију. 

Треба се осврнути и на одност митрополита црногорског Митрофана Бана према успостављању 
редовног стања у Пећкој патријаршији 1920. године. Он је био предсједник Средишњег архијерејског 
одбора уједињене Српске православне цркве, који је то уједињење доживио као “остварење вјековне 
замисли Срба”. А протојереј Иван Калуђеровић у својој бесједи у цетињском манастиру на дан 
уједињења СПЦ (1920) истакао је да се “на пријестолу старославне зетске, скендеријске и приморске 
митрополије, у тој јединој митрополији српској, до данашњег дана успјешно одржао црквено-правни 
континуитет и традиција Пећке патријаршије”. 

Задржавати се на питању аутокефалности значило би говорити о одјећи а не о човеку, о 
папиру а не о ономе што је написано у књизи. Црква Христова је кроз историју промијенила многе 
“одјеће” остајући увијек иста као и Христос њена глава. Богочовјек је увијек исти - јуче, данас и у 
све вјекове. Црква као стуб и тврђава истине (1Тим. 3:150, квасац живота Вјечнога и свједок Христа 
Васкрслога позвана је да крштава “све народе у име Оца и Сина и Светога Духа, учећи их да све 
држе што им је Христос заповиједио” (Мат. 28; 19-20). 

Црква има свој унутарњи вјечни садржај са основном структуром и поретком који управљају 
токове откровења, свједочења и преношења спасоносног садржаја свијету. За оног који је крштењем 
примио ову вјечну тајну Цркве овај садржај (вјера у Свету Тројицу и у Христа као Бога и Сина 
Божијег који је нас ради рођен од Дјеве, распет и васкрсао у трећи дан) и овај поредак (апостолско 
прејемство, сабирање у Светој Тајни Евхаристије крштеног народа Божијег-лаоса око Епископа са 
презвитерима и ђаконима) - узети заједно представљају главни критеријум и провјеру свих облика 
живота, укључујући живот Цркве кроз историју. Може се имати искуство и “укус” Цркве само изнутра 
а не споља: без праве вјере (Православља) и изван живота по вјери, Црква не постоји. Можемо наћи 
само празну љуштуру или “одјећу”. Обоготворење једне од ових одјећа значи бити слијеп за Бога 
и за тајну Његове Цркве. Дакле аутокефалност, сама за себе, без Бога Исуса Христа као једине 
главе богочовјечанског организма је или боље речено безглавост, је нови облик идолослужења који 
завршава са стварањем цркве “по свом облику и подобију”. 

Кроз историју су се појављивале многе религиозне секте и тзв. “цркве” темељећи се на оваквим 
самољубивим и сујетним принципима незадржавајући на крају ништа од првобитног православног 
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хришћанства сем имена. Трудећи се да не подлегне непрестаним опасностима и искушењима људске 
наклоности обманама и страстима, Православна Црква је очувала своју вјерност истини и садржају 
Јеванђеља као својег најдрагоцјенијег блага, потврђујући вјерност апостолском прејемству живог 
Предања изворне вјере и изворног устројства. Зато ми нашу Цркву називамо Православном. 

Оданост живом Предању је увијек била посвједочена смиреним приклањањем апостолским 
сједиштима (Православне цркве Јерусалима, Антиохије, Александрије, Цариграда и Рима - док ова 
последња није отпала) њиховој вјери и предању, то је посвједочено на Васељенским Саборима Цркве, 
њихове одлуке и канони су важећи за све Православне Цркве до данас. То је био поредак и канонско 
устројство држан од старих и нових Православних цркава без обзира да ли су оне зване аутокефалним 
или аутономним патријаршијама, митрополијама или епископијама. Сви ови називи су историјски 
прилагођени и употребљавани су да изразе унутарњу истину Цркве и црквености, суштинског и 
вјечног у њој, нити су били нити данас чине њена одежда и титула и имена настали кроз историју. 
То нијесу биле никад њене суштинске вриједности. Међу разним народима и разним језицима 
једини суштински квалитет Цркве који православни хришћани исповиједају на свакој Божанственој 
Литургији је: “Вјерујем у Једну Свету, Саборну и Апостолску Цркву”. У том исповиједању пред 
Богом ми не спомињемо Грке, Србе, Русе и Румуне... Што значи да национални идентитет никад није 
био суштинска карактеристика Цркве, ни на Истоку ни на Западу. Етнофилетизам се прво појавио 
у 19. вијеку као искушење Православном Истоку и као такав још увијек је присутан данас у неким 
дјеловима православног свијета. Иза тог искушења стоји идеја обожења нације и претварања живога 
Бога у племенско божанство заједно са стављањем Цркве у позицију бављења нижим политичким 
интересима. То се догодило у Украјини и зато она данас има једну (највећу) канонску Православну 
Цркву, двије шизматичке “цркве” и такође једну унијатску “цркву”. Принцип ломљења јединства 
организма Цркве је у позадини раскола у Бугарској Православној Цркви и покушаја прављења 
проблема у Црногорској Митрополији, први пут у њеној осмовјековној историји. 

За вође ове шизме “црногорство” и “аутокефалност” су много важнији него сама Црква, њена 
суштина, њено вјечно значење и вјековно устројство. Ови људи очигледно не желе Цркву и пуноћу 
њене мисије; они покушавају да употријебе Цркву да постигну своје приземне циљеве, партијску 
визију државности и друге интересе. 

Идеју о тзв. “црногорској цркви” први је елаборирао Савић Марковић Штедимлија, злогласни 
црногорски усташа и ратни злочинац, један од оснивача црногорског сепаратистичког покрета. Ту 
причу је прво покренуо у загребачком клеронационалистичком листу “Обзор” 1937, а наставио је 
са њеном експлоатацијом у усташкој штампи током Другог свјетског рата. Седамдесетих година 
прошлог вијека, када је реализована идеја о рушењу Његошеве капеле на Ловћену, Штедимлија се 
активно укључио у тај подухват, што му је послужило као повод да у загребачком “Вјеснику” обнови 
идеју о “аутокефалној црногорској цркви”. 

Након Другог свјетског рата комунистички режим је пошао од претпоставке да је са религијом 
и Црквом рашчистио једном за свагда, тако да није покретао питање аутокефалности православне 
цркве у Црној Гори. Створена је АВНОЈ-ска црногорска република на антисрпској основи, декретом 
проглашена “црногорска нација”, основан је универзитет, као и Црногорска академија наука и 
умјетности, и друге институционалне претпоставке расрбљавања Црногораца, али је проблем 
Цркве третиран као завршен посао, небитан као потпора конституисању црногорске посебности у 
односу на српство. У литератури која се бави овим проблемом нема података да је комунистички 
режим радио на успостављању тзв. “црногорске православне цркве”. Почетком деведесетих година 
прошлог вијека, аутор ових редова је у неким новинама наишао на текст који је разматрао питање 
црногорског сепаратизма и коме се само науспут спомиње како је на састанку групе свештеника 
наклоњене комунистичком режиму, одржаном у Никшићу 1945. године, распоп Петар Капичић 
тражио да се покрене питање стварања тзв. “црногорске православне цркве”. 

Када је ријеч о односу комунистичког режима према успостављању тзв. “црногорске 
цркве”, занимљив је и један документ из 1978. године. Наиме, 21. фебруара те године, Извршно 
вијеће СР Македоније је доставило Извршном вијећу СР Црне Горе један елаборат под насловом 
АКТИВНА ЛЕГИТИМИЦАЈА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ СПОРОВА 
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ПРЕД ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СУДОВИМА И АУТОКЕФАЛНОСТ ЦРНОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ 
ЦРКВЕ. У том документу се практично износи програм о формирању “аутокефалне црногорске 
цркве”, и то на бази комунистичке пропаганде о “великосрпском хегемонизму” и “окупацији Црне 
Горе 1918”, када је, по тој теорији, укинута и “црногорска црква”.

Неколико година након Брозове смрти (1980) када је комунистички режим почео да се 
урушава, ескалирао је хрватски, словеначки и шиптарски националшовинизам, па су и црногорски 
сепаратисти, Штедимлијини ученици (којима је он завјештао своју библиотеку, своје необјављене 
рукописе и своје радове објављиване под псеудонимом у усташкој емигрантској штампи), процијенили 
да је дошло вријеме када они могу кренути у акцију. 

Њихов тадашњи неформални вођа Јеврем Брковић је у љето 1987. године, у београдском 
магазину “Дуга”, у полемици са проф. др Растиславом Петровићем покренуо Штедимлијину причу о 
тзв. “црногорској православној цркви”. Годину дана касније, у истом листу, исту причу је наметнуо и 
адвокат Бранко Ђ. Никач. И његове небулозе је аргументовано оповргао др Растислав Петровић. Ова 
двојица црногорских сепаратиста су 1987, 1988 и 1989.  године своје текстове са истим садржајем 
објављивали у многим листовима у Хрватској (у загребачком “Данасу”, “Студентском листу”, 
“Вјеснику”, сплитској “Искри” итд. ). 

Доласком вишестраначког система 1990. године, У Црној Гори су основане сепаратистичке 
странке које су, поред осталог, покренуле питање успостављања тзв. “црногорске православне 
цркве”. Ријеч је о Либералном савезу Црне Горе и Црногорском федералистичком покрету. У листу 
Либералног савеза - “Либералу”, и тобоже независном недјељнику “Монитору” (покренутом такође 
1990. године) Штедимлијини ученици су редовно објављивали богохулне текстове против Српске 
православне цркве, артикулишући истовремено Штедимлијине и Дрљевићеве конструкције о тзв. 
“црногорској православној цркви”. Међу тим скрибоманима и фалсификаторима најактивнији су: 
Данило Радојевић, Радослав Ротковић, Војислав Никчевић, Рајко Церовић, Јеврем Брковић, Весељко 
Копривица итд. Они су 1990. године оснивали и “Одбор за вртање аутокефалности црногорске 
цркве”, за чијег је предсједника изабран Цетињанин Душан Гвозденовић, који је умро 1992. године.  
Покренуто је низ часописа, основана Дукљанска “академија” и неколико НВО ради индоктринације 
и тровања усташком идеологијом неупућених и лаковјерних.

Главни проблем црногорских сепаратиста је био што за овај пројекат нијесу могли придобити 
ниједног православног свештеника у Црној Гори, и поред баснословних новчаних сума које су им 
нуђене (чак и по неколико стотина хиљада њемачких марака). Тек су 1993. године успјели да за 
своју богохулну работу придобију једног сенилног старца из Америке - бившег калуђера Америчке 
православне цркве - Антонија Абрамовића (који је иначе преко тридесет година провео као калуђер у 
Српској православној цркви). О каквом се човјеку ради, најбоље се види из саопштења црногорског 
МУП-а које је презентовано у овој књизи. Њега је на Лучиндан 1993, на Тргу Маршала Тита на 
Цетињу, неколико стотина чланова црногорских сепаратистичких странака извикало за поглавара 
тзв. “црногорске цркве”. Он је након тога рашчињен од стране Америчке православне цркве, чији је 
био клирик. Стар и болестан, он се после тог (зло)чина ријетко појављивао у јавности. Умро је 1996. 
године. 

Њему се на Петровдан 1995. године прикључио бивши сабрат манастира Острога Милутин 
Цвијић (родом из Теслића). Цвијић се, наиме, 1990.  године оженио, погазивши тиме монашки 
завјет, тако да је био стављен под забрану свештенодејства. Учествујући на Петровдан 1995. године 
у “аутокефалном” обреду он је прекршио ту забрану па га је Црквени суд Митрополије црногорско-
приморске лишио чина и искључио из црквене заједнице са могућношћу покајања. Он је искористио 
своје право да се жали, и митрополиту Амфилохију је крајем октобра 1995. године написао покајно 
писмо у коме каже да га је на тај богохулни подухват наговорио извјесни Блажо Марковић, и 
истиче да је његовим доласком у табор “аутокефалаца” наступила “неслога у одбору зато што сам 
страни држављанин”. Међутим, он је пред уцјенама сепаратиста устукнуо и дан-данас учествује у 
црквенорушилачким активностима. 

Након смрти Антонија Абрамовића (1996), сепаратисти су за поглавара тзв. “црногорске 
цркве” поставили Мираша Дедеића. Ријеч је о бившем свештенику Цариградске патријаршије који је 
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рукоположен за свештеника тек у педесетој години живота, након вишедеценијског беспосличарења 
по свијету и потуцању од немила до недрага. Очито, дакле, да га Бог није дао за свештеника, што се 
недуго потом и показало. Надлежни епископ му је, због огрешења о каноне, забранио да чинодејствује. 
Нашавши се на улици, Дедеић је отишао на Цетиње у табор “аутокефалаца”. Тиме је Дедеић починио 
најтежи хришћански гријех -раскол, због чега га је надлежни црквени суд Цариградске патријаршије 
рашчинио и вратио у ред лаика. Он је потом, иако лишен сваког чина, примио неканонску и лажну 
хиротонију у сасвим другој помјесној цркви, и то од расколничких архијереја у Бугарској, 15. марта 
1998. 

Да је ријеч о контрадикторној особи и авантуристи склоном свакојаким скандалима 
процијенили су и неки људи из тзв. Одбора за аутокефалну црногорску цркву. Сматрајући да им тако 
конфликтна и крајње сумњива особа може више штетити но користити, предсједник тог одбора - др 
Данило Радојевић, се одлучно супроставио Дедеићевом избору за вођу “аутокефалаца”, позивајући 
јавно - преко “Побједе” и “Монитора” - присталице тзв. “црногорске цркве”, да не присуствују 
његовим обредима. Пошто Радојевићево мишљење није превагнуло у поменутом одбору, он је 
поднио оставку на мјесто предсједника тог одбора, оканивши се тако “ћоравог посла”. 

Дедеићу и Цвијићу се крајем 1999. године придружио и један клептоман. Ријеч је о Живораду 
Павловићу, бившем свештенику из Смедерева, који је просто опустошио касу смедеревске црквене 
општине. Опљачкао је 150.000 марака и 80.000 динара, након чега је уточиште нашао на Цетињу, код 
Мираша Дедеића. 

Дакле, два рашчињена свештеника и један рашчињени калуђер чине “јерархију” тзв. 
“црногорске цркве”, коју је актуелни режим у Црној Гори евидентирао у полицијској станици на 
Цетињу као Православну цркву, чиме је извршен најбруталнији атак на име, звање, имовину и 
достојанство древне православне митрополије Црногорско-приморске, коју је основао Свети Сава 
1219. године. 

Вјерујемо и надамо се да ће ова збирка докумената многим необавијештеним и обманутим 
људима у Црној Гори помоћи да сазнају историјску истину, а злонамјернима и фалсификаторима 
историјских чињеница одузети могућност да и даље шире неистину о наводној “аутокефалности” 
наводне “црногорске цркве” и да поједине догађаје интерпретирају онако како то одговара њиховим 
идеолошким и политиканским (у суштини и првенствено антиправославним и антисрпским) 
преокупацијама и предрасудама. 

Због таквих необавијештених а честитих људи дајемо најосновније податке о постојећим 
канонским помјесним Православним Црквама, које заједно чине Васељенску Православну Цркву а 
по редоследу који одговара њиховој древности и значају. 

Цариградска васељенска Патријаршија (Цариград)
У данашње вријеме Цариградском патријарху потчињавају се, осим сасвим малог броја 

православних у европској Турској, поједине територије Грчке, а такође и грчка дијаспора (емиграција) 
у Сјеверној Америци, Јужној Америци, Западној Европи и Аустралији: свега 133 епископа и око пет 
милиона вјерника. Васељенски патријарх Вартоломеј I, носи титулу: Архиепископ Цариграда, Новог 
Рима и Васељенски патријарх. Васељенској Патријаршији припада и аутономна Критска Црква, 
аутономна Финска и Естонска Црква. Такође и Париска Руска Архиепископија има своју аутономију 
под Васељенском Патријаршијом... 

Александријска Патријаршија (Александрија) обједињава православне са цијелог афричког 
континента. Патријаршију чине 23 епископа и око 80.000 вјерника. Његово Блаженство Петар VII 
носи титулу: Папа и Патријарх Александријски и цијеле Африке. 

Антиохијска Патријаршија (Дамаск) има 32 епископа и два милиона вјерника у Сирији, 
Либану, Ирану а такође и у Сјеверној и Јужној Америци. Врховну власт има Његово Блаженство 
Игњације IV, Патријарх Велике Антиохије и цијелог Истока. 

Јерусалимска Патријаршија на чијем челу је Његово Блаженство Иринеј, Патријарх Светог 
Града Јерусалима и цијеле Палестине, обједињава православне (углавном Арапе) у Израелу, 
Палестини и Јордану са укупно 20 епископа и двије стотине хиљада вјерника. 

Руска Православна Црква, Московска Патријаршија, на чијем се челу налази Његова 
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Светост Алексиј II, Патријарх Московски и цијеле Русије, има 140 епископа и сто шездесет милиона 
вјерника. 

Распадом Совјетског Савеза проистекле су неке у многоме суштинске измјене појединих 
епархија које се налазе изван граница Русије. 

Украјинска Црква је постала потпуно самостална по питањима свог унутрашњег живота. 
Бјелоруска Црква је постала Егзархарт-Руске Цркве. 

Молдавска Православна Црква такође има аутономију у оквиру Московске Патријаршије. 
Руска Загранична Црква, која се још од 1927. г. одијелила од Московске Патријаршије због 

комунистичког гоњења Цркве, има 18 епископа и стотине хиљада вјерника у Западној Европи, 
Америци, Аустралији и Азији. 

Српска Патријаршија на челу са Његовом Светошћу господином Павлом (Архиепископ 
Пећки, Митрополит Београдско-карловачки и Патријарх Српски), има 42 епископа и око 10. 000. 
000 вјерника на неколико континената. 

Грузијска Патријаршија (Тбилиси), на чијем је челу Његова Светост и Блаженство Илија II, 
Католикос -Патријарх цијеле Грузије, Архиепископ Мицхетски и Тбилиски, има 14 епископа и око 
4. 000. 000 вјерника. 

Његово Блаженство Теоктист, Архиепископ Букурешта, Митрополит Мунтенски и 
Добруџијски, Патријарх Румунски, стоји на челу око 18. 000. 000 вјерника и 26 епископа Румунске 
Патријаршије. 

Бугарска Патријаршија је организована у 11 епархија и Његова Светост Максим, Патријарх 
Бугарски, стара се о око 7.000.000 вјерника. 

Кипарска Црква има 7 епископа и 560.000 вјерника. Поглавар је Његово Блаженство господин 
Хризостом, Архиепископ Нове Јустинијане и цијелог Кипра. 

Атинска Архиепископија данас има 84 епископа и 9.000.000 вјерника. Црквом управља 
Његово Блаженство господин Христодул, Архиепископ Атински и цијеле Грчке. 

На челу Албанске Православне Цркве се налази Његово Блаженство господин Анастасије 
- Архиепископ Тирански и цијеле Албаније; има 3 епископа и око 200.000 вјерника. 

Пољска Православна Црква има 4 епископа и 850.000 вјерника, поглавар је Његово 
Високопреосвештенство Сава, Митрополит Варшавски и цијеле Пољске

Чешко-Словачка Црква има 4 епархије и 200.000 вјерника. Поглавар је Његово Блаженство 
Христифор, Архиепископ Прашки, Митрополит чешких земаља и Словачке. 

Синајској аутономној Архиепископији припада 30 монаха Синајског манастира и нешто мање 
монаха у подворју овог манастира на Кипру. Архиепископа рукополаже Патријарх Јерусалимски.

Финску аутономну Цркву, је узела у своје окриље Цариградска Патријаршија са правима 
аутономије. Данас је у Цркви 5 епископа и 75.000 вјерника. Православна Црква у Финској заједно 
са Лутеранском Црквом има права државне религије. Његово Високопреосвештенство Јован, 
Архиепископ Карелски и цијеле Финске (Куопио) се налази на њеном престолу. 

Јапанска аутономна Црква је 1980. године добила аутономност од Московског патријархата 
на нивоу митрополије у њеном саставу. Митрополит Јапански Петар, Архиепископ Токијски, 
Митрополит цијелог Јапана, има 30.000 вјерника. 

Православна Руска Црква у Америци (којој многе Цркве не признају коначан статус) добила је 
од Московске Патријаршије права аутокефалне Митрополије. Сада ова Црква има једанаест епископа 
и милион вјерника, а на њеном челу је Његово Блаженство Теодосије, Архиепископ Вашингтонски, 
Митрополит цијеле Америке и Канаде. 

Будимир Алексић
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