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ДИПЛОМАТИЈА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У XVI И XVII ВЕКУ

ПРЕДГОВОР

После турског освајања Смедерева 1459. године, престала је да постоји
српска средњовековна држава, међутим, наставила је да живи Српска православна црква, као једини носилац свих традиција (духовних, културних,
државотворних) некадашње државе Немањића и Лазаревића-Бранковића.
Додуше, упоредо са турским освајањем српских земаља, своју јурисдикцију
ширила је Васељенска (Цариградска) патријаршија, односно, њена западна
„испостава” - Охридска архиепископија, „отимајући” Српској православној
цркви подручја данашње Македоније и централне Србије. Међутим, самостална (у односу на Грке) српска црква успела је да опстане све до почетка
40-тих година XVI века, и то у северној Србији (Београдска митрополија) и
североисточним деловима Босне, када су и ти крајеви потпали под верску
јурисдикцију Васељенске патријаршије, односно Орхидске архиепископије.
Ипак апсолутна црквена доминација Грка на балканским просторима трајала је мање од тридесет година. Обнављањем Пећке (Српске) патријаршије
1557. године, уз пресудни допринос турских везира српског порекла (велики
везир, Рустем-паша Опуковић и тада трећи везир на Порти, Мехмед-паша
Соколовић), је свој живот једина српска институција од турског освајања до
Српске Револуције.
Сасвим логично, као једина институција (и то верска) српског народа, у
том дуготрајном периоду, Српска православна црква у много чему је замењивала српску државу. У том контексту, сам појам дипломатије, треба схватати знатно шире од оквира њеног основног - политичко-информативног
аспекта. Свеукупна дипломатија (односно, деловање ка „спољном свету”),
Српске православне цркве била је структурално знатно сложенија од „класичне”, политичке дипломатије. Она је садржавала и слојевиту културолошку, духовну и идеолошку димензију, која је постала посебно значајна у
периоду „сумрака” српске средњовековне државе, а нарочито у време турске
доминације. Кроз своју свеукупну духовну активност, а нарочито кроз неговање култова српских владара-светитеља (Св. Симеон – Немања, Св Краљ
Милутин, Св. Стефан Дечански, Св. Великомученик Лазар), Српска православна црква одржавала је и развијала код српског народа живу реминисценцију на некадашње постојање и сјај српске средњовековне државе, али и на
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херојско жртвовање (култ кнеза Лазара) за њену одбрану и избор Царства
Небеског. На овај начин, била је сачувана српска државотворна идеја, као
најзначајнија брана, која је, у тешким условима непостојања српске државе,
зауставила процес расула и нестајања српског народа, одржавајући Србе
колико-толико видљивим на европској позорници.
Српска државотворна идеја, као један од одраза развијене и комплексне
српске цивилизације Средњег века, чувана и негована од стране српских
духовника, постала је толико снажна да се њен утицај ширио далеко ван
српских етничких и културних граница. То је било посебно важно и приметно на источноевропским, односно, источнословенским просторима, на
прелому Средњег и Новог века. Елементи српске средњовековне цивилизације (па и српске државне идеологије), били су један од чинилаца, који су
пресудно утицали на стварање руске државне идеологије. Први цар Русије,
Иван IV Васиљевич Рјурикович (Иван Грозни), који је владао од 1547. до
1584. године, уобличио је и кодификовао руску државну идеју, у значајној
мери, по обрасцу Душановог Царства Срба и Грка. Без те идеје, не би могло
да буде Руског Царства, па вероватно ни јединствене руске државе уопште.
Сем у софистицираном цивилизацијском, духовном и идеолошком, Српска православна црква замењивала је српску државу и у класичном, односно,
реалном политичко-дипломатском сегменту. У свим ратовима које су европске хришћанске силе водиле против Османског Царства, од прве половине
XVI века па на даље, Српска православна црква била је фактор са којим се
преговарало у циљу подстицања српског народа да подиже устанке против
Турака и тиме помогне ратне напоре хришћанских сила на Балкану и
Подунављу. Поред тога, српски патријарси су и током мирнодопских времена успостављали дипломатско-политичко-обавештајне везе са спољним
светом, нарочито са православнима на истоку Европе – Румунима (Власима,
Ердељцима и Молдавцима), Белорусима, Малорусима (Запорошким козацима) и Русима. Само током XVII века, историјски извори забележили су
знатно више од стотину одлазака монаха разних српских манастира у Русију,
наводно, по „милостињу‟, односно, по материјалну помоћ. У ствари, српски
монаси су у Русију носили значајне информације политичке природе из
крајева (српских) одакле су долазили, али и из крајева кроз које су пролазили
(Мађарска, Пољска, Бела Русија, Мала Русија – Украјина, Ердељ, Влашка,
Молдавија, итд.) на путу до руске границе. На тај начин стваран је континуирани проток информација на линији Балкан – Средња Европа – Источна
Европа – Руско Царство.
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Када је пренос информација у питању, Српска православна црква
одиграла је још једну статешки важну улогу у очувању јединства српског
народа и његове свести о заједништву. Обилазећи српске светиње, као
ходочасници, или, још чешће, путујући по задатку сакупљања материјалне
помоћи за своје манастире, неупадљиви и покретљиви српски калуђери
неометано су се кретали по читавој, огромној, територији под јурисдикцијом
Пећке патријаршије, од Македоније до северне Мађарске и од Далмације до
Карпата. На тим својим (обично дуготрајним) путовањима, српски духовници преносили су и међу собом размењивали све значајне вести и обавештења о разним догађајима, којима су сами били сведоци, или су их посредно сазнавали, у свим деловима југоисточне и средње Европе где су
живели Срби. На тај начин, кроз више од три стотине година (од друге
половине XV до краја XVIII века), стварала се и одржавала јака повезаност,
односно, модерним термином речено, био је успостављен јединствен и
непрекинут информативни систем унутар Српства. То је још снажније допринело јачању свести о српском заједништву и неопходности очувања
српске традиције као темеља и изворишта државотворне идеје.
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УВОД
1. УТИЦАЈ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ,
ВАН СРПСКИХ ПРОСТОРА,
НА ПРЕЛОМУ СРЕДЊЕГ И НОВОГ ВЕКА
По писању монаха Теодосија, млади Растко Немањић је на Свету Гору
отишао заједно са једним руским монахом. Да је овај податак, можда, тачан,
говори и чињеница да је син Стефана Немање свој монашки живот започео у
руском манастиру, Светом Пантелејмону, (Стари Русик).1 Почетак духовног
сазревања, под утицајем Руса, будућег оснивача самосталне српске цркве,
изражава одређену симболику у свеукупним руско-српским односима.
Оснивањем Хиландара појачале су се везе између српских и руских
монаха на Светој Гори, али и везе између владара династије Немањића и
руских светогорских духовника. Српски владари, почев од Стефана Немање,
поклонима су помагали руске манастире на Светој Гори, али и у Русији. У
време татарске доминације над руским земљама, ова помоћ је била више
него драгоцена за руско духовништво. Архиепископ Данило II је истицао
дарежљивост краља Драгутина према руским црквама, манастирима и великом кнезу Василију I Јарославичу (1271-1276).2 Цар Душан је био ктитор
манастира Светог Пантелејмона, а у повељи кнеза Лазара, намењеној том
манастиру, где стоји „...да имају Руси цркву ту и села”, потврђивала су се
раније стечена права на цркву Св. Спаса у Хвосну (Метохија).3 Удовица
кнеза Лазара, кнегиња Милица, поклањала је (1395.) простране земљопоседе
манастиру Светог Пантелејмона.4
Једна од битних димензија руско-српских односа било је културно
прожимање, које је довело до унапређења културе и духовности, како на
Ђ. Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, I, Београд 1991, стр. 54, 374.
Исто, стр. 374
3
Н. Поповић, Србија и Царска Русија, Београд 1994, стр.7; Уп. А. Јелачић, Русија и
Балкан – преглед политичких и културних веза Русије и балканских земаља 1066 –
1940, Београд 1940, стр. 10.
4
Н. Поповић, наведено место.
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Балкану, тако и у Русији. Тако је, на пример, утицај руске књижевности био
видљив у делу хагиографа Доментијана, Житије Светог Симеона (1264.), које је
било написано по узору на ранија српска житија, али и на књижевне узоре са
руских простора. Конкретно, као књижевни извор за своје дело, Доментијан је
користио Слово о закону и благодати, класично дело старе руске књижевности
из XI века, које је написао митрополит кијевски Иларион.5
Много су израженији били српски, односно јужнословенски, утицаји на
руску културу на преласку из XIV у XV век. То је било време у коме су се
одвијала два различита процеса на Балкану и у руским земљама. Московска
кнежевина се постепено ослобађала татарског јарма и наговештавала снажан
економски и политички успон. На Балкану, било је само питање времена
када ће турски освајачи потпуно покорити остатке Византије и Србије.
Бугарска је била потпуно освојена падом Видинског Царства 1396. године. У
то време, многи учени монаси из Грчке и Бугарске побегли су у Србију,
дајући нов подстрек развоју њене културе и уметности.
Грчки монаси су у Србију донели исихастички мистицизам, чија је
суштина била да се нађе непосредан лични пут до Бога, кроз аскетску
дисциплину тела и нему молитву духа.6 У политичко-идеолошком смислу
исихасти су заговарали жестоку борбу против, “...свега што није православље”.7 Пренет из Византије на српско тле, исихазам је подстицао на борбу
против Турске, “...у име виших циљева православне хришћанске цивилизације”.8 Преношење исихастичког учења са Балкана (од стране грчких и
јужнословенских монаха) у руске земље, било је веома важно за даљи развој
Д. Богдановић, Српска књижевност на путевима самосталног стварања, у:
Историја српског народа, I, Београд 1994, стр. 338.
6
Dž. Bilington, Ikona i sekira - Istorija ruske kulture, jedno tumačenje, Beograd 1988, стр.
73; У Византији су исихастама од давнина називали калуђере који су водили строг
пустињачки живот у потпуној повучености и тишини (έν ήδυχία). Током XIV века,
исихазам је добио карактер једне посебне мистичко-аскетске струје, чији је далеки
претеча био Симеон Нови Богослов, чувени мистичар XI века. Оснивач
позновизантијског исихастичког покрета био је калуђер Григорије Синаит, који је
тридесетих година XIV века обишао византијске земље, проповедајући своје
мистичко-аскетско учење, које је наишло на велики одјек, нарочито на Светој Гори.
Путем одређених аскетских метода, исихасти су тежили да достигну крајњи циљ:
визију божанске светлости, исте оне која се указала Христовим апостолима на
Таворској Гори. Опширније о томе вид. Г. Острогорски, Историја Византије, Београд
1959, стр. 476-478.
7
Д. Богдановић, Српска књижевност после Косова, у: Историја српског народа, II,
стр. 132.
8
Исто.
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руске културе и духовности, али и за стварање московске (руске), државне
идеологије. Руско монаштво било је најснажнији фактор духовног и политичког окупљања руских земаља око Москве. Исихазам је само могао да
појача упорност и борбеност Руса у сукобу са неверницима (Татари, Литванци). Такозвани “други јужнословенски утицај” на руску културу (крај
XIV и прва половина XV века) представљао је, у ствари, преношење исихастичког културног израза из Србије и Бугарске у Русију.
Један од најзначајнијих представника монашко-исихастичке књижевности био је Григорије Цамблак (око 1364-1420). Његово порекло и народност нису могли бити са сигурношћу утврђени, али се са највише основа
мисли да је био Влах из угледне породице која је била блиска бугарском
цару Јовану Александру (средином XIV века). Његов стриц је био митрополит кијевски и московски Кипријан (1376-1406).9 Григорије Цамблак је из
Бугарске отишао најпре на Свету Гору, одакле је наставио за Цариград, а
потом је боравио у Молдавији, где је био игуман манастира Сучеве (14011402).10 У Србију је дошао, вероватно, 1402. године,11 где је био постављен за
игумана манастира Дечана.
Цамблак је био писац многих дела која су ушла у стару српску, бугарску
и руску књижевност. Своја најзначајнија дела остварио је у оквиру српске
књижевности: Житије Стефана Дечанског, Служба Стефану Дечанском
и Пренос моштију свете Петке.12 Ова дела написао је за време свог
боравка у Србији 1402-1406. Бугарској књижевности оставио је Похвално
слово о патријарху Јевтимију.13 После смрти свог стрица, митрополита
кијевског и московског, Кипријана, отишао је у Русију, где је написао Похвалу Кипријану, чиме је обогатио и руску средњовековну књижевност.14
Свештеника Кипријана је Цариградска патријаршија послала у Русију 1373. године,
да уједини Кијевску и Московску митрополију у јединствену Руску Цркву. Прво је
постао кијевски митрополит 1376. године, а 1389. Цариградска патријаршија
прогласила је Кипријана митрополитом целе Русије. Исте године, Кипријан је свечано
ступио на трон Московске митрополије, што је представљало завршни чин црквеног
уједињења Кијева и Москве. Вид. М. Илић, О духовним везама Србије и Русије кроз
векове, Зборник Од Делиграда до Делиграда 1804-1876, Београд 1997, стр. 47.
10
Д. Богдановић, Српска књижевност после Косова, у: Историја српског народа, II,
стр. 139.
11
Ђ. Трифуновић, Кратак преглед југословенских књижевности средњега века,
Београд 1976, стр. 107.
12
Исти, Примери из старе српске књижевности, Београд 1975, стр. 90-93.
13
Исти, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Београд 1990, стр. 70.
14
Д. Богдановић, наведено дело, стр. 139.
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Григорије Цамблак је отишао у Русију да би наследио свог покојног
стрица, на месту кијевског митрополита. Међутим, супротно очекивању
Mосковске митрополије, Цамблак је постао присталица литванске државне
политике, која је желела да у сваком смислу (у овом случају-духовном)
удаљи Кијев од Москве. Изабран, по вољи литванског кнеза Витовта, за
кијевског митрополита (1414.), Григорије Цамблак је на себе навукао анатему московског митрополита и цариградског патријарха.15 По жељи кнеза
Витовта, учествовао је и на унионистичком сабору у Констанци где је био
осуђен Јан Хус (1418.) и где се поставило питање односа Источне и Западне
Цркве.16 Цамблаков космополитизам и панхришћанско схватање културе
утицали су, у великој мери, на његово несналажење у црквено-политичким
односима између Русије и Литве. Не схватајући идеју сверуског јединства
(првобитни елемент московске државне идеологије), Григорије Цамблак је
значајно утицао на разбијање сверуског духовног простора, и то у најосетљивијем тренутку опоравка и успона московске државе. Његов велики
допринос развоју православне словенске културе, у супротности је са штетом коју је начинио руском духовном и националном бићу, својим деловањем на црквеном одвајању Кијева (“мајке руских градова”) од Москве.
Умро је у Кијеву, 1419. или 1420. године.17
Најзнаменитија личност “другог јужнословенског утицаја” у руској књижевности, био је Пахомије Логотет или Пахомије Србин. Он је у Русију
дошао са Свете Горе 1430. године. Краће време је провео у Новгороду а
најдуже се задржао у Тројицко-Сергијевском манастиру крај Москве, где је
напорно радио на преписивању и прерађивању старих руских житија и
писању нових, оригиналних, хагиографских, химнографских и панегиричких
састава.18 Поред великог броја прерађених, написао је два сасвим оригинална
житија: Житије Кирила Белоозерског (1462) и Житије архиепископа
новгородског Јевтимија (1458).19
Пахомије је разбио локалне оквире руске хагиографије, уношењем
српског концепта житија, и успоставио сверуске култове који су снажно
утицали на културно, духовно па и политичко јединство Руса. Поред
Ђ. Трифуновић, “Кратак преглед...”, стр. 107.
Исто; Д. Богдановић, наведено место.
17
Ђ. Трифуновић, “Кратак преглед...”, стр. 107.
18
Д. Богдановић, Српска књижевност између традиције и хронике свог времена, у:
Историја српског народа, II, стр. 500.
19
Ј. Орлов, Пахомије Србин и његова књижевна делатност у Великом Новгороду,
Прилози КЈИФ 36, Београд 1970, стр. 214-238.
15

16

12

Дејан Танић

ДИПЛОМАТИЈА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У XVI И XVII ВЕКУ

јужнословенског и српског концепта житија, Пахомије је у руску књижевност унео и исихастичку поетику и мистику, односно дух универзалног
византинизма који је изградио виши ступањ културног јединства Руса.
Византијско-српски (јужнословенски) културни утицај и исихастичка мистика у руској књижевности, допринели су бржем уобличавању московске
државне идеологије. Дело које се приписивало Пахомију – Повест великих
кнежева владимирских у Великој Русији, било је много преписивано и
читано широм Русије и подстицало је Русе да себе сматрају јединим
наследницима Византије (Источног Римског Царства – првог у хијерархији
хришћанских држава).20
Поред културних веза (које су имале и идеолошки смисао) један догађај
је додатно утицао на зближавање руске државе и српских духовника. Пропадање Византијског Царства и све снажније турско присуство на Балкану,
угрожавали су опстанак православља у југоисточној Европи. Користећи
веома тежак положај Цариграда, католички Запад је све жешће и безобзирније вршио притисак у правцу успостављања уније између Источне и
Западне Цркве. Очекујући, више него неопходну, помоћ, византијски цар
Јован VIII Палеолог био је спреман да попусти и пристане на унију са
Римом. Заједно са васељенским патријархом и многим православним
црквеним великодостојницима, византијски цар је отпутовао у Италију на
Сабор који је требало да озваничи унију. У Фиренци, 6. јула 1439. године,
било је проглашено јединство хришћанских цркава.
Српска православна црква није послала своје представнике на Сабор у
Фиренци, али московска митрополија јесте. У то време, на њеном челу се
налазио митрополит Исидор (пореклом Грк).21 Реакција московског великог
кнеза Василија II Васиљевича Тамног (1425-1462), била је жестока. Одмах је
уклонио Исидора са митрополитског положаја и затворио га у манастир.
Овим чином великог кнеза Василија II, Московска Русија је постала,
практично, независна (у црквеним пословима) од Васељенске патријаршије.
Од тог времена, Русија је сама бирала своје митрополите.22

Dž. Bilington, наведено дело, стр. 80; О питању места које је Византија заузимала у
хијерархији хришћанских држава опширније вид. Г. Острогорски, Византијски систем
хијерархије држава, Сабрана дела Георгија Острогорског, V, Београд 1969-70, стр.
238-262; Исти, Византијски цар и светски хијерархијски поредак, Сабрана дела
Георгија Острогорског, V, стр. 263-277.
21
Г. Острогорски, Историја Византије, стр. 521-522.
22
M. Brandt, Ruske zemlje od XII stoljeća do Ivana Groznog, Zagreb 1962, стр. 600-601.
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Oспоравајући, на овај начин свету, вођство Цариграда у православном
свету, Русија је практично истакла своју жељу и способност да замени
Византију. Одбацујући фирентинску унију 1439. године, московска држава
се нашла заједно са Српском православном црквом, на истом “фронту” борбе
против наглог ширења римокатоличког утицаја. Угрожени османском најездом и католичким притиском, Срби и други православци југоисточне Европе
почели су, све више, да се окрећу Московској Русији као православној
држави у успону, видевши у њој, у државном и духовном смислу, једину
замену, скоро већ мртвом, Византијском Царству.
Бежећи испред турског освајања, српски и грчки монаси су се склањали
у Русију, све више подстичући идеју о Русији као наследници Византије.
Поред тога, монаси са Балкана су донели идеју о чврстом савезништву
монаха и владара. То је још више оснажило положај руског монаштва, које је
већ било главни фактор одржавања верског и политичког јединства Русије.
Руски монаси су московску државу доживљавали као религијску цивилизацију, чији је апсолутни господар - Велики кнез.23 Подршка монаха била је
неопходна за било какву делотворну власт. Московски владари су се
саветовали са монасима, тражили материјалну помоћ и духовно посредовање
пре било каквог војничког или политичког потеза, поклањали им велике поседе на новоосвојеним територијама. “Заузврат, манастири су Великом кнезу
Московије прибављали превасходно важну ауру светости (подвукао Д. Т.).”24
Из свега овога се може закључити да је московска државна идеологија (у
то време још у формирању) била чисто монашка творевина, али не само
руских монаха. У ствари, руски монаси су само прихватали, проповедали и
прилагођавали својим условима оне идеје и учења која су им доносили
јужнословенски (српски и бугарски) и грчки монаси. Они нису само
помогли, већ су иницирали и кроз проповеди и богату књижевност, потпуно
кодификовали основе потоње руске државотворне идеје (и идеологије) о
Москви као Трећем Риму (“Трéтий Рим”).
Најава озваничења ове идеје, било је венчање великог кнеза Ивана III
Васиљевича (1462-1505) са Софијом Палеолог, нећаком последњег византијског императора, 1472. године.25 Неколико година после тога, велики кнез
Иван III уноси у своје владарске инсигније нека обележја византијских
Dž. Bilington, наведено дело, стр. 88.
Исто, стр. 87.
25
Исто; П. Миљуков, Историја Русије, Београд 1939, стр. 109.
23
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императора (царски печат са двоглавим орлом).26 Поред тога, московски
владар уноси и велике промене што се тиче церемонија, обичаја и понашања
на двору (наравно, по византијским узорима).27 Постоје подаци да је још
крајем XV века московски митрополит Зосима отворено позвао московског
владара да се прогласи за “Цара свих хришћана” (1492.),28 али први писани
траг о таквој формулацији идеје “Трећег Рима”, налази се тек у 1511. години.
Веровање да хришћанско царство није умрло са пропашћу Источног
Римског Царства, већ да оно још увек “стоји”, изнео је монах Елеазаровог
манастира у Пскову (монаси са руског севера били су највеће присталице
исихазма и противници “Латина”), Филотеј, у свом писму великом кнезу
Василију III Ивановичу, 1511. године: “Црква древног Рима пала је због
аполинаријевске јереси, а што се тиче другог Рима - цркве константинопољске - њега су посекле секире Агарјана. Али овај трећи, нови Рим, Васељенска
апостолска црква под Твојом моћном владавином, обасјава православном
хришћанском вером све до на крај земље, блиставије но сунце... У васколиком свету Ти си једини Цар хришћана... Почуј ме, побожни Царе, сва
хришћанска краљевства стекла су се једино у теби. Два Рима су пала, трећи
стоји, четвртога бити неће...”29
До коначног уобличења московске државне идеологије, али и њеног
усложњавања, услед појаве неких нових елемената, доћи ће за време владавине цара Ивана IV Васиљевича (Грозног), првог Цара и Самодршца Сверуског. И у том завршном процесу кодификације руске државне идеје, српски
духовници ће имати значајно место.
Може се рећи да су односи између руске државе и српских духовника,
на крају XV и у првој половини XVI века били комплементарни. Српски
монаси су у Русију преносили теолошка учења и развијену културу православног Балкана. Заузврат, московски владари су материјално помагали српске манастире, осиромашене порушене и опустеле у бурним временима, за
време и после турске најезде. У изворима је сачувано више докумената који
говоре о одласцима изасланика појединих српских манастира у Русију, са
циљем да се од московских владара добије некаква помоћ.

Dž. Bilington, наведено дело, стр. 82.
П. Миљуков, наведено дело, стр. 109-110.
28
Исто.
29
Dž. Bilington, наведено дело, стр. 81-82.
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Београдски митрополит Теофан послао је 1509. године, своје писмо и
изасланике, монахе београдског Успенског манастира, Атанасија и Јанићија,
у Русију.30 Са митрополитовом писмом, монаси су отишли московском
великом кнезу Василију III Ивановичу (1505-1533). У свом писму и преко
изасланика, митрополит Теофан је молио руског владара да пружи материјалну помоћ у обнови Успенског манастира (“...Тако не имамо, господару,
иного ктитора толико тебе православнаго господара.”)31 Манастиру је на име
помоћи било додељено 40 собоља и извесна количина златног и сребрног
новца. Почетком XVI века, истом московском владару, за помоћ се обратила
деспотица Ангелина, мајка сремског деспота Ђорђа Бранковића.32 Преко
монаха Евгенија, кога је послала у Москву, деспотица је замолила Василија
III за помоћ јер је желела да подигне манастир.33 Реч је била о женском
манастиру, недалеко од Крушедола, који је био задужбина деспотице Ангелине и њеног сина Ђорђа (у монаштву Максим).34 Поред ове молбе, деспотица је, у својој другој грамати замолила великог кнеза Василија III да
“...узме под своје закриље занемарени руски манастир Св. Пантелејмона у
Светој Гори”.35
Поред београдског митрополита Теофана и деспотице Ангелине, великом кнезу московском Василију III за помоћ су се обратили и монаси манастира Сисојевца (Преображење Св. Спаса) у Кучајни. Монах овог манастира, Јоаникије (“старецъ Иωаникъи”) стигао је у Москву 1509. године, са
молбом за доделу помоћи.36 Иако није имао дародавну грамату (“жалованую
грамоту”), монаху Јоаникију била је уручена помоћ у собољима.37
У време владавине московског великог кнеза Василија III, догодило се
нешто што је утицало на развој неких елемената духовно-идеолошког аспекта односа Русије и Српске православне цркве. Светогорски монах Исаија је у
Русију донео Теодосијево Житије Светог Саве, 1517. године (“...Пришел ωт
Святыя Горы старець Їсаия принеслъ к великому князю ...житіе святаго Савы

30
С. Димитријевић, Документи који се тичу односа Српске Цркве и Русије у XVI веку,
Споменик СКА, XXXIX, Београд 1903, стр. 16-17.
31
Исто.
32
Исто, стр. 18-20; В. Ћоровић, Ангелина Бранковић, у: Народна енциклопедија СХС,
I, Загреб 1928, стр. 56.
33
С. Димитријевић, наведено дело, стр. 18-20.
34
Ј. Модестин, Крушедол, у: Народна енциклопедија СХС, II, стр. 476-477.
35
С. Димитријевић, наведено дело, стр. 18.
36
Исто.
37
Исто, стр. 19.
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Срьбьскаго.”)38 Популарност овог Житија у Русији допринело је ширењу
култа Св. Саве, али о томе ће бити више речи у посебном поглављу.
После доласка на власт цара Ивана IV Васиљевича-Грозног, везе између
српских духовника и руске државе су се појачале. Посебне односе цар Иван
je одржавао са манастиром Хиландаром, али о томе ће, такође, бити више
речи у једном од наредних поглавља.
Нису само руски владари помагали српске манастире, већ су то чинили
и руски духовници. Руски монах Јосиф (из Чудског манастира) поклонио је
братству српског манастира Папраће (Благовештење Пречисте Богородице),
у Босни, једно јеванђеље, 1551. године.39
Обнављањем Пећке патријаршије, везе српске цркве и руске државе добиле су шансу да изађу из оквира контаката појединих манастира и монаха
са руским владарима. Српска православна црква, као обновитељ и чувар
немањићке традиције, имала је прилику да односе са Москвом подигне на
виши ниво. Русија и друге европске државе (Хабсбуршка Монархија) виделе
су у Пећкој патријаршији, као јединој институцији српског народа, потенцијално важног савезника у борби против, све снажније, Турске.

2. ДВОСТРУКО ОСВАЈАЊЕ
Рушење српске средњовековне државе, под налетима османске Турске, довело је у опасност и егзистенцију Српске православне цркве.
Арсеније II био је последњи српски патријарх који се помиње после
1459. године. Од 1463. године, нема ни посредних помена патријарха
Арсенија II, па се с правом може сматрати да од тада више не постоји
српска патријаршија.40 Због недостатка историјских извора није могуће
утврдити тачан разлог нестајања патријаршије после пада Деспотовине.
Не постоје ни докази да је Турска званично укинула српску патријаршију и потчинила је Охридској архиепископији.

Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, I, Београд 1982, стр. 131, бр. 429.
Ђ. Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, I, Београд 1991, стр. 376.
40
Р. Грујић, Православна српска црква, Београд – Крагујевац 1995, стр. 72.
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Сигурно су најближа истини она мишљења која истичу тежак материјални положај српске цркве у крајевима под турском влашћу (сиромаштво,
немогућност испуњавања фискалних обавеза према турској држави), као
главни чинилац њеног потчињавања јурисдикцији Охридске архиепископије.41 “Све области Пећке патријаршије, које су Турци постепено освајали,
одузимане су од ње и подвргаване јурисдикцији Охридске архиепископије,
чији је архиепископ живео под турском влашћу већ од краја XIV века ... Када
је Смедерево пало под Турке 1459, и када је, ускоро затим, умро патријарх
Арсеније II (око 1463), власт охридског архиепископа механички се проширила и на тај још заостали део некадашње Пећке патријаршије. Ипак изгледа, да су неко време херцеговачки или милешевски митрополити сматрани
као заменици пећског патријарха, јер се по каткад у записима из прве
четврти 16. века за њих каже, да држе престо Св. Саве.” 42
Из овога се може закључити да је српска црква, у крајевима ван домашаја Турске, сачувала своју самосталност у односу на Охридску архиепископију. Експанзија турске државе ка северу, праћена пустошењем српских
земаља и сиромашењем српске цркве, отворила је могућност охридским
архиепископима да шире своју јурисдикцију и покушају да успоставе стање
које је било пре 1219. године.
Турско освајање није само српску цркву лишило њене самосталности.
По освајању Бугарске (крајем XIV века), Турци су укинули Трновску
патријаршију и потчинили је Цариградској.43 Ово јасно указује на чињеницу
да су Турци фаворизовали Охридску архиепископију и Васељенску (Цариградску) патријаршију (дакле, грчко свештенство) и непосредно помагали
ширење њихове црквене власти. За то су имали, пре свега, материјални
интерес, јер су два поменута грчка црквена центра могла релативно лако да
одговоре на фискалне захтеве турске државе.
Међутим, без присуства и притиска турске власти, охридска црква сигурно није могла да се наметне херцеговачкој, зетској и београдској митрополији, као ни српској цркви у подручјима преко Саве и Дунава. Овакво стање сигурно је потрајало све до пада Херцеговине (1483.) и Зете (1499.) под
Исто; Ђ. Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, I, Београд 1991, стр.
288.
42
Р. Грујић, Пећска патријаршија, у: Народна енциклопедија СХС, III, Загреб 1928,
стр. 374.
43
Р. Самарџић, Српска православна црква у XVI и XVII веку, у: Историја српског
народа, III-2, стр. 15.
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турску власт. Због недостатка историјских извора не може се са сигурношћу
утврдити време потчињавања ових митрополија Охридској архиепископији.
Херцеговачки митрополити, са седиштем у манастиру Милешеви, помињу се више пута током прве половине XVI века (1508, 1513, 1524, 1532, 1546
и 1547) а о угледу који је ова митрополија имала, у то време, у народу
сведоче називи: “српска свеславна митрополија” и “божанствена митрополија”.44 Једини докази о потчињености ове митрополије Охридској архиепископији налазе се у документима који говоре о побуни Павла Смедеревца, где се помињу митрополити Максим (1532) и Марко (1546).45
Што се цетињске (зетске) митрополије тиче, такође једини податак о
њеној потчињености Охриду, везује се за акта о Павловој буни. У њима се
помиње цетињски архиепископ (владика) Василије, 1532. године.46
Београдска митрополија била је још један део српског духовног простора који се налазио ван окриља Охридске архиепископије, бар до турског
освајања Београда. Докази о њеној самосталности, посредно се могу наћи у
изворима, који сведоче о обраћању београдског митрополита Теофана
московском великом кнезу Василију III (што је већ било поменуто у Уводу),
1509. године, са молбом за материјалну помоћ. Чињеница да је београдска
митрополија имала велике материјалне тешкоће, говори о њеној препуштености самој себи. Поред тога у поменутим изворима се нигде не помиње
Охридска архиепископија. Ово је био једини случај контакта српског високог свештенства са московским великим кнезом Василијем III (1505-1533).
Овај руски владар није могао (а вероватно ни хтео) да обраћа већу пажњу на
Балкан, током своје владавине, јер је био заузет проширењем московске
државе и учвршћењем њене централне власти на новоосвојеним територијама. Московска кнежевина је заузела Рјазањ, Псков (1510), Северск (1523), а
у ратним походима против Литве 1513-1514. и Смоленск, што је било потврђено мировним преговорима 1522. године. Велики кнез Василије III је наставио да развија самодржавље (централну и апсолутну власт московских
владара), чије је темеље ударио кнез Иван III, гушењем локалних, провинцијских и градских аутономија и права крупног племства. Каква је била
природа власти великог кнеза Василија III, најбоље су показале речи аустријског барона Херберштајна (посредника у мировним преговорима између
Ђ. Слијепчевић, наведено дело, стр. 290.
Р. Тричковић, Српска црква средином XVII века, Глас СССХХ, Београд 1980, стр.
125-126.
46
Р. Самарџић, наведено дело, стр. 19-20.

44

45

19

Дејан Танић

ДИПЛОМАТИЈА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У XVI И XVII ВЕКУ

Русије и Литве) који је о московском владару казао да, “...влашћу превазилази све монархе у свету (подвукао Д.Т.)” и да, “...спроводи своју власт, како
над духовницима тако и над мирјанима (подвукао Д.Т.), располажући безпоговорно и по својој вољи животом и имовином свих (подвукао Д.Т.)”
(“...властью превосходит всех монархов всего мира ...он применяет свою
власть к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно
и по своей воле жизнью и имуществом всех.”) 47
Због свих наведених спољнополитичких и унутрашњих активности,
московски велики кнез Василије III очигледно није био у могућности да помогне српском свештенству (пре свега, пружањем материјалне помоћи) које
је улагало велике напоре да се одупре ширењу доминације грчког (охридског) клира. Нема сумње да би руска помоћ, у значајној мери, допринела
снажењу самосталности српског духовништва у односу на Грке.
На основу познатих извора о српским митрополијама у периоду од 1459.
до 1557. године, може се закључити да су подаци о њиховом унутрашњем
животу и степену самосталности, веома ретки и оскудни. Због тога је тешко
проценити докле и у којој мери се осећао утицај Охридске архиепископије. У
сваком случају, и српске епархије које су се налазиле, географски, ближе
средишту охридске цркве, дакле биле више потчињене њеној власти, сачувале су део културне и духовне особености. Утицај српске цркве у балканском православљу, које је трајао (до тада) два и по века, био је дубоко
укорењен и то нису могли да игноришу грчки (охридски) архијереји. Они су
показали извесно разумевање за своје српске поданике, тако да основе њиховог образовања и богослужења нису биле искључиво на грчком језику.48
Српска средњовековна култура и духовност оставили су дубоке трагове и у
оним подручјима где се налазило само средиште Охридске архиепископије.
Њени поглавари су у својој титули помињали и Србе а нису могли да занемаре
ни словенски карактер православне културе у тим крајевима. Најбољи пример за
то је представљало постојање кратовске преписивачке и књижевне школе, где је
1466. године, био преведен Номоканон, односно, Синтагма Матије Властара,
са грчког на српски језик.49
С. Ф. Платонов, Борис Годунов, Прага 1924, стр. 18; О унутрашњој и спољној
политици Русије у време владавине Василија III, опширније вид. П. Миљуков,
Историја Русије, Београд 1939, стр. 112-114; D. Živojinović, Uspon Evrope (1450-1789),
Matica Srpska, Novi Sad, стр. 137-138.
48
Р. Самарџић, наведено дело, стр. 16.
49
Исто, 16-17; Ђ. Слијепчевић, навдено дело, стр. 296-297.
47
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С обзиром на снажне корене српског православља и начин којим је
ширена јурисдикција Охридске архиепископије, грчка доминација над
српском црквом била је углавном номинална и фискална, а понајмање
духовна. У северним областима Охридске архиепископије ниже свештенство
је било, готово искључиво, српско. Због тога су у неким епархијама и Срби
били бирани за епископе.50

3. ПОБУНА И ПОСЛЕДЊЕ ИСКРЕ НЕЗАВИСНОСТИ
Један од кључних догађаја у историји српске цркве, пре обнављања
Пећке патријаршије, била је буна смедеревског митрополита Павла против
грчке доминације. Узрок њеног избијања била је намера охридског архиепископа Прохора (1523-1550) да својој власти потчини остатке самосталне
српске цркве. Овакав радикални покушај охридске цркве није био могућ без,
макар и посредно, подршке турске власти.
Занимљива коинциденција односи се на време почетка Прохоровог управљања Охридском архиепископијом и доласка грчког ренегата Ибрахим паше на место великог везира (1523). Исте године, Јеремија I постаје, по
други пут, цариградски патријарх. Ова грчка веза настојала је да успостави
тоталну доминацију грчких верских центара на православном Балкану. Још
неки догађаји у то време допринели су стварању анимозитета Порте (Ибрахим-паше) према Србима. То се односи, пре свега на држање Петра Овчаревића и српских мартолоса приликом турског похода на Угарску и бекства
Павла Бакића и његове браће у Угарску, пред мохачку битку (1526).51 Овим
догађајима треба додати и покрет “цара” Јована Ненада (1526-1527), који је
уздрмао турску и Запољину власт у јужној Угарској.
Побуна митрополита Павла, која је избила крајем 1527. или почетком
1528. године, није представљала само отпор грчком утицају, већ и покушај
да се обнови Пећка патријаршија, па чак и успостави (српска) превласт над
Охридском архиепископијом.52
Р. Самарџић, наведено дело, стр. 16-17.
B. Đurđev, Uloga crkve u starijoj istoriji srpskog naroda, Sarajevo 1964, стр. 113.
52
Ђ. Слијепчевић, наведено дело, стр. 299.
50

51
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Постоје претпоставке да је ова побуна избила после султановог фермана
о потчињавању српске цркве охридској.53 Међутим, за то нема довољно
доказа у изворима, мада је вероватно постојао неки акт којим се проширивала јурисдикција Охридске архиепископије, што је директно изазвало револт српског свештенства.54 По савету цариградског патријарха Јеремије I,
охридски архиепископ Прохор сазвао је сабор своје архиепископије, који је
заседао између 1. септембра 1528. и 31. августа 1529. године.55 Том сабору
нису присуствовали епископи из северне Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, па то јасно говори докле се простирао утицај грчког свештенства.56
Покрет митрополита Павла Смедеревца узбуркао је православни свет.
Патријарх Јеремија I је покренуо александријског, јерусалимског и антиохијског патријарха да помогну у сређивању црквених спорова на Балкану. Ова
побуна могла је озбиљно да угрози грчки примат у православном свету и
утиче на држање негрчког свештенства у земљама под цариградском јурисдикцијом (Бугарска, Влашка, Молдавија).
У међувремену, митрополит Павле је покушао да обнови Пећку патријаршију. По мишљењима неких историчара (Нићифор Дучић и Иларион
Руварац) то се и догодило 1531. године, када се Павле самовољно прогласио
патријархом.57 По неким подацима, Павле је успео да “...српску црквену
област отцепи од охридске и да јој је стао на чело прогласивши се архиепископом и патријархом (подвукао Д. Т.).”58 Грчка реакција је брзо уследила. По наредби цариградског патријарха, сазван је 13. марта 1532. године,
нови сабор Охридске архиепископије. Овом сабору је присуствовао и митрополит Павле, као и епископи из северне Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, али нису били присутни неки епископи које је Павле у међувремену
поставио. Одлуком охридског сабора из 1532. митрополит Павле, као и епископи, зворнички Теофан, лесновски Неофит и кратовски Пахомије, били су
анатемисани и искључени из цркве.59 Али Павле није поштовао одлуке
охридског сабора и опет је кренуо у акцију против охридског (грчког) свешЉ. Стојановић, Српска црква у међувремену од патријарха Арсенија II до Макарија
(око 1459-63), Глас CVI, Београд 1923, стр. 128.
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Р. Самарџић, наведено дело, стр. 23-24.
55
Исто.
56
B. Đurđev, наведено дело, стр. 114.
57
Ђ. Слијепчевић, наведено дело, стр. 298-299.
58
Исто.
59
Љ. Стојановић, наведено дело, стр.113-131; Р. Грујић, Павле, архиепископ пећски
1530-1541, у: Народна енциклопедија СХС, III, стр. 260; Ђ. Слијепчевић, наведено
делo, стр. 300; Р. Тричковић, наведено дело, стр. 123.
53

22

Дејан Танић

ДИПЛОМАТИЈА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У XVI И XVII ВЕКУ

тенства. Реорганизовао је своју архиепископију и поставио нове епископе на
место оних који га нису подржали на сабору.60 За ове поступке архиепископ
Павле је имао подршку не само српског свештенства, већ и других угледних
Срба и локалних турских власти.61 Већа самосталност српске цркве ишла је у
прилог турским властима у северној Србији, која се као серхат (крајина)
ослањала и на војне и економске услуге српског становништва (војнуци,
мартолоси, дербенџије). Уз помоћ локалних Турака, Павле је успео да збаци
архиепископа Прохора и да га, чак, затвори у тамницу. Изгледа да је Павле
имао амбицију да завлада и Охридском архиепископијом.
Архиепископ Прохор је успео да се ослободи тамнице 1536. године, и да
у Цариграду, после упорних настојања, добије “повељу великог цара” (Сулејмана II) за успостављање пређашњег стања у погледу зависности српске
цркве од Охридске архиепископије.62 У присуству антиохијског патријарха
Михаила и јерусалимског, Кирила, поново је у Охриду одржан сабор, 20.
јула 1541. године. На том сабору поново су били анатемисани и дефинитивно искључени из цркве, Павле и сви епископи које је он поставио.63 Тако
је окончан покрет Павла Смедеревца, који је, више од једне деценије,
угрожавао грчку превласт над православнима у српским земљама.
После искључења из цркве, Павле је путовао по Русији, Пољској и
Влашкој и тамо био приман као српски архиепископ.64 Из овог се може
закључити да се у тим земљама признавала, или бар прижељкивала, самосталност српске цркве. Једно од сведочанстава његових путовања по овим
земљама налази се у писму влашког војводе Јована Радула II граду Сибину,
где је препоручио српског архиепископа, који је кренуо да тражи милостињу. Пре тога је пољски краљ Сигисмунд I наложио локалним властима да
не ометају Павла у сакупљању милостиње.65
Гушење покрета Павла Смедеревца одиграло се у једном од најтежих
тренутака српске историје. У периоду од 1526. до 1541. године, постојала је
опасност да српски народ у Турској и Угарској постане потпуно обезглављен
и доживи опште расуло, које за собом повлачи губљење идентитета. ПосР. Грујић, наведено дело, стр. 260.
Исто.
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Р. Самарџић, наведено дело, стр. 25.
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Ђ. Слијепчевић, наведено дело, стр. 300.
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В. Ћоровић, Историја Југославије, Београд 1931, стр. 311; Ђ. Слијепчевић, наведено
дело, стр. 300; Р. Самарџић, наведено дело, стр. 26.
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В. Ћоровић, наведено дело, стр. 311; Ђ. Слијепчевић, наведено дело, стр. 300.
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ледњи титуларни српски деспот, Павле Бакић, најистакнутији Србин у Угарској, погинуо је 1537. године, у бици код Горјана. Исте године, Турска је
померила своје границе на север, па је северна Србија престала да буде
крајина, што је значило укидање многих повластица локалном становништву
и његово претварање у рају.
У то време већ је трајао Павлов покрет који је био угушен исте године
када су Турци заузели Будим (1541). Српска црква, у том тренутку, није могла да се одупре грчком притиску. Ипак, готово стогодишња борба за опстанак, изазвана пропашћу сопствене државе, у извесној мери је “очеличила”
Србе. Служећи као војници са обе стране границе, Срби су постали важан
фактор ратовања у Подунављу. Схватајући велику потребу Угарске, Турске,
па и Млетачке Републике за искусним војницима, Срби су као главни чинилац свог опстанка, прихватили војно ангажовање на свим странама. Они су
из искуства веома добро схватили да се за ваљане војнике “...увек отимају и
грабе сви, тако да је корисније остати запажен на страни побеђеног него
невидљив за леђима победиоца”.66 Поред тога, у самом врху турске власти,
четрдесетих година XVI века, почиње да се осећа све јачи утицај званичника
српског порекла.

66

Р. Самарџић, Мехмед Соколовић, Београд 1995, стр. 42.
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ДЕО ПРВИ
1. ОБНОВА ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ

Српски живаљ био је један од најзначајнијих фактора ослонца приликом
учвршћивања турске власти у новоосвојеним крајевима. Велике групе српског становништва биле су померане ка северу у циљу колонизације пространих територија освојених на северу од Саве и Дунава.67 Оне су у тим крајевима оживљавале привредну активност и представљале одскочну даску за
даља турска освајања у средњој Европи. Најснажнији утисак о корисности
Срба за турске освајачке подухвате, стечен је приликом турских похода на
Банат (тада у саставу Ердеља) 1551-1552. Првим од тих похода, командовао
је румелијски беглербег Мехмед Соколовић, потоњи велики везир, у историји сигурно најзначајнији етнички Србин у врху турске власти.
“У време када је Соколовић ударио на Ердељ, иступање Срба у многим
областима јавног живота Турске, особито у војсци, било је осетно изражено
захваљујући и чињеници што тада, у суседству царства, још увек није било
државе која би се, својом јаче испољеном одбрамбеном вољом и снагом и
својим понудама привлачнијег положаја, наметала Србима као целисходније
и примамљивије решење.” 68
Румелијски беглербег је у планирању свог банатског похода рачунао и
на Србе који су живели у Ердељу. “У дописивању са околним угарским великашима служио се Мехмед-паша искључиво српским језиком и ћирилицом
(подвукао Д.Т.) ...Поред тога он је захтевао да се и њему одговара на исти
начин. Призивајући у помоћ, као тумаче, српске официре или калуђере, а
њихове дијаке као сараднике као сараднике својих канцелара, заповедници
Исти, Српска православна црква у XVI и XVII веку, у: Историја српског народа, III-2,
стр. 45.
68
Р. Самарџић, Мехмед Соколовић, стр. 53.
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банатских и ердељских градова сами су распростирали представу да наилази
паша који не крије своје српско порекло (подвукао Д.Т.) и чија обећања већ
самим тим добијају потребну проверу и подршку.” 69
У свом јесењем походу (од 7. септембра до 27. новембра) 1551. године,
Мехмед-паша је освојио градове Бечеј, Бечкерек, Чанад и Липову. Иако није
успео да заузме Темишвар, његов поход је, у основи био успешан, јер је
поставио основу за даља турска освајања ердељске територије. Нема сумње
да је Мехмед-паша Соколовић био свестан помоћи банатских Срба, “...који
су му омогућили брзо и сигурно освајање, и он тај свој дуг није заборавио;
(подвукао Д.Т.) ово тим пре што су му они, подржавши га у уверењу да се
може ратовати и уз помоћ државничке мудрости и дипломатске окретности,
у знатној мери помогли да сачува поверење и поуздање у себе”.70 Српско
порекло и конкретна помоћ који су му Срби указали приликом банатског
похода нису, међутим, били једини разлози који су определили Мехмедпашину намеру да помогне у обнављању Пећке патријаршије. Схватајући
шта је стратешки важно за турску државу, Мехмед-паша је веома добро знао
да од држања Срба, настањених на широким просторима Балкана и Подунавља, у великој мери зависи стабилност турске власти у новоосвојеним
крајевима, као и успех свих будућих турских похода ка средњој Европи. И
сама Порта је увидела значај српског ратничког елемента, па је поступком
обнављања Пећке патријаршије хтела “...да им омогући слободнији духовни
живот и тиме их још чвршће веже за себе...”71.
Поред Мехмед-паше Соколовића, било је још неколико утицајних Турака
српског порекла који су, нема сумње, допринели да се 1557. године, изда ферман о обнављању патријаршије. Један од њих био је Рустем-паша Опуковић, пореклом Србин из околине Сарајева, велики везир (два пута) у периоду од 1544.
до 1553. и од 1555. до 1561. године.72 У време његовог другог везировања дошло
је до обнове Пећке патријаршије (1557). Ипак, пресудну улогу у њеном поновном оживљавању одиграо је Мехмед-паша Соколовић, у то време трећи везир на
Порти. Као главни доказ за то, може да послужи чињеница да је Мехмед-пашин
рођак, Макарије, постао први поглавар обновљене патријаршије.73

Р. Самарџић, Мехмед Соколовић, стр. 54.
Исто, стр. 55-56.
71
Исто, стр. 109.
72
Исто, стр. 121.
73
Према Дневнику Стефана Герлаха, Макарије је био брат везира Соколовића, а
Мартин Кавали, млетачки амбасадор у Турској, у једном свом извештају из Пловдива
69
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“Династија” Соколовића владала је Турском 14, а српском православном
црквом, више од 30 година. На пећки трон, Соколовићи су долазили са
положаја херцеговачких митрополита. Ова нова ситуација дала је још већи
значај манастиру Милешеви (седишту херцеговачке митрополије) који је,
после Хиландара, постао најзначајнији српски верски центар. Соколовићи су
били традиционално везани за овај манастир па је, својевремено, и млади
Бајо Соколовић (Мехмед-паша), пре одвођења у Турску, тамо учио књигу.
Обновљена Пећка патријаршија имала је јурисдикцију на огромном
простору где је, расејан, живео српски народ. Пећки патријарси су имали
духовну власт над православнима у Србији, Црној Гори, Босни, Херцеговини, Далмацији, Хрватској, Угарској, Ердељу, северној Македонији, северној Албанији и делу западне Бугарске. То је значило да се јурисдикција
Охридске архиепископије (која се скоро читав век несметано ширила), у
правцу севера простирала тек нешто даље од њеног седишта. Успостављање
јединствене и самосталне српске црквене власти представљало је крај обезглављености и почетак духовне и културне хомогенизације Срба. Поред
тога, обнова Пећке патријаршије 1557. године, означила је увод у повратак
Срба на историјску позорницу Европе.

2. ДУХОВНО-ИДЕОЛОШКА ДИПЛОМАТИЈА,
УСМЕРЕНА КА „ТРЕЋЕМ РИМУ”
Десет година пре обнове Пећке патријаршије (1547), у Москви се крунисао за цара Иван IV Васиљевич. Његово узимање царске титуле представљало је озваничење идеје Трећег Рима (Русија као наследница Источног
Римског Царства, на првом месту у хијерархији хришћанских држава), као
централног места руске државне идеологије. Међутим, религијски карактер
руске цивилизације и јосифистичко васпитање цара Ивана IV,74 довело је до
(19. август 1558.године) написао је да је Макарије везиров синовац. Вид. Р. Самарџић,
Мехмед Соколовић, стр. 110-111.
74
Јосифизам-учење руског монаха Јосифа Сањина, утемељивача Волокамског
манастира, истицало је самодржавље које почива на идеји о божанском пореклу
власти. Јосиф је бранио друштвени поредак заснован на строгом реду који одриче
појединцу право да располаже собом. Подржавао је служење цркве државној
политици. Вид. П. Миљуков, Историја Русије, Београд 1939, стр. 112.
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тога, да московска државна идеологија, у то време, добије још један значајан
елемент. То је била идеја Новог Израиља (“Новый Израиль”) – верске државе изабраног народа, “...в среде которого сохранилась правая вера и
истинное благочестие...”.75
Руски цар Иван IV Васиљевич (Грозни), себе је видео као владара једне
монолитне религијске цивилизације, а не само као политичког или војног
вођу.76 У његово време, Москву су отворено називали Новим Израиљом и
Трећим Римом. Кнез Андреј Курбски, који је пребегао у Литву 1564. године,
своју преписку са руским царем започео је питањем: “Зашто си, о Царе,
уништио јаке у Израиљу (подвукао Д.Т.) и отерао у смрт војсковође које ти
је Бог дао?”77 У Родослову Јакшића, насталом у периоду између 1563. и
1584. године, каже се да је велика кнегиња Јелена, унука Стефана Јакшића,
родила, “...Цара великаго кнеза Ивана, самодрьшца васеи Роусїи, по
истине великаго Константина, (подвукао Д.Т.)... ваздвиже ... венац
царски васего новаго Исраиліа (подвукао Д.Т.)...”78 У истом родослову се на
још једном месту истиче, да су на цара Ивана Грозног гледали као на
“...надеждоу васего новаго Исраиліа” (подвукао Д.Т.).79
Објединивши идеје Трећег Рима и Новог Израиља, цар Иван Грозни је
кодификовао једну далекосежну идеологију која је руској држави давала
унутрашње јединство (штавише - монолитност) и снажну мотивацију за
борбу са непријатељима (неверницима). У ствари, руска државна идеологија,
коју је уобличио цар Иван Грозни, обједињавала је у себи две, највеће идеје
монотеистичког света. Међутим, погрешно би било сматрати да је цар Иван
Грозни, бар у каснијем периоду своје владавине, гајио било какву илузију о
могућности прихватања његових универзалних претензија од стране европских држава. Озваничење ових државно-идеолошких претензија служило је
остваривању неких конкретних и реално, достижних циљева, руске државне
политике, али о томе ће бити нешто више речи касније.

С. Ф. Платонов, Борис Годунов, Прага 1924, стр. 107.
О томе опширније вид. Dž. Bilington, Ikona i sekira-Istorija ruske kulture, jedno
tumačenje, Beograd 1988, стр. 94.
77
Исто, стр. 104. Нема сумње да је овде Курбски мислио на бојаре, са којима се цар
Иван IV сурово обрачунавао и због тога добио надимак Грозни.
78
Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Сремски Карловци 1927, стр.
57. О Родослову Јакшића опширније вид. Ђ. Радојичић, Јужнословенско-руске
културне везе до почетка XVIII века, Крушевац 1967, стр. 78-81.
79
Љ. Стојановић, наведено место.
75

76
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Цар Иван IV био је свестан да је руска државна идеологија морала да
докаже своју праву вредност (између осталог) кроз признање и подршку
важних духовних центара православља. Због тога је он тражио подршку за
своју идеологију на Светој Гори. Навикнут на то да су монаси увек били
стубови самодржавља (у Русији), московски владар је такво своје уверење
пренео и на питање признања вредности руске државне идеологије, због чега
се и обратио светогорским калуђерима. Пошто грчки духовници нису били
спремни да благослове овакве претензије једног словенског владара, цару
Ивану IV је преостало да се ослони на словенске светогорске манастире, пре
свих на Хиландар. Треба подсетити да је, два века раније, и цар Стефан
Душан тражио подршку од монаха Свете Горе за своју намеру да наследи
Византијско Царство.80 Због тога, на оновремене односе Русије са српским
манастирима, нарочито Хиландаром, треба гледати, поред осталог, као на
тражење снажне духовне потпоре једној, конкретној, идеолошкој амбицији.
Први, у изворима забележени, сусрет хиландарских монаха са царем
Иваном IV, догодио се 1550. године.81 Тада су у Москву стигли игуман
хиландарски Пајсије и још тројица монаха. У опширној грамати коју је игуман Пајсије предао цару, хиландарски калуђери називају руског владара
царем свих православних хришћана (“...царю...всъм православным христъіаном...”), сунцем хришћанским (“...слънцу христъіянскому...”) и другим Константином (“...второму Константину...”), што је представљало директно
признање његове императорске титуле.82 Хиландарци су, поред осталог,
написали да су остали без својих царских ктитора и да се налазе у сиромаштву. Жалили су се да су морали да заложе код Турака и Јевреја (вероватно трговаца) сребрне крстионице, рипиде и друге црквене ствари.83 Поред
тога, хиландарски монаси су се жалили и на Грке који су отимали манастирска имања и доводили Хиландар у још веће сиромаштво (“...Грекове наши
манастыри неправдуют...”).84 У грамати је стајала и молба да се руски владар
Dž. Bilington, наведено дело, стр. 79; М. Благојевић, Идеја и стварност Душановог
царевања, у: Историја српског народа, I, стр. 528. О овом питању опширније вид. М.
Динић, Душанова царска титула у очима савременика, Зборник у част шесте
стогодишњице Законика цара Душана, Београд 1951, стр. 87-118; Г. Острогорски,
Србија и византијска хијерархија држава, О кнезу Лазару – саопштење са Научног
скупа у Крушевцу 1971, Београд 1975, стр. 125-137.
81
С. Димитријевић, Документи који се тичу односа између Српске Цркве и Русије у
XVI веку, Споменик СКА, XXXIX, Београд 1903, стр. 21-22.
82
Исто, стр. 22.
83
Исто, стр. 22-23.
84
Исто, стр. 23.
80
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заложи код турског султана да узме манастир у заштиту и заустави отимање
манастирске имовине (“...если бы царь московскыи до нашего султана (подвукао Д.Т.) Сюлейман послал ... грамоту чтобы ... пашни поотималы Грекове
... вернути...”).85 У изворима је сачувана и једна белешка, која се односи на
хиландарску грамату и која представља неку врсту резимеа свих молби
изнетих у грамати.86
Хиландарско изасланство је у овој грамати поменуло и тежак материјални положај руског манастира Св. Пантелејмона. То је занимљив податак који говори о односу грчких духовника и турских власти према словенским манастирима у то време. У грамати се каже да манастири словенског
језика у грчкој земљи живе у сиромаштву (“...наши монастыри словенского
языка у гръчаскои земли пребывают въ чюждостранствы...”).87
Цар Иван IV је услишио молбе хиландарских монаха и упутио писмо
султану Сулејману I Величанственом (1520-1566), у коме је тражио од турског владара да узме у заштиту манастире Хиландар и Св. Пантелејмон
(“...монастыря стго Пантелеимона и монастыря Хилондара...от тебя защищение и дани твоеи облегченіе въспрімут нас для...”).88 Овај документ, иако
кратак, веома је важан. Он показује значај који је манастиру Хиландару
придавао руски цар, пошто је, због питања његове заштите, дошло до првог
контакта двојице владара, чије ће државе, у релативно блиској будућности,
постати веома интензивно и оштро стратешки супротстављене.
Следећи одлазак хиландарских монаха у Русију догодио се 1556. године.
Тада су у Москву дошли хиландарски еклисијарх Силвестар и свештеник
Прохор, “са браћом”.89 У белешци није било прецизирано колико је тачно
манастирске браће дошло у Москву. Том приликом је цар Иван IV поклонио
Хиландарцима подворје у Москви (“...поминокъ дворъ со...потребными
хоромы въ новомъ городе Китае...”) и дао им “жаловану грамату”.90 Поред
тога, цар им је поклонио и једну раскошно извезену катапетасму (завесу) на
којој су били представљени ликови многих српских и руских светитеља.91
Као знак великог поштовања према манастиру Хиландару и српским
85
86
87
88
89
90
91

Исто.
Исто, стр. 24.
Исто, стр. 23.
Исто, стр. 24-25.
Исто, стр. 25.
Исто.
Исто, стр. 26-27.
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духовницима и светитељима, на завеси су били извезени ликови Св. Атанасија Атонског, Св. Симеона и Св. Саве.92 Кроз ликове руских светитеља,
такође извезених на поклоњеној завеси, руски цар је желео да упозна Светогорце са руским култовима (нарочито Св. Петра Московског, Св. Алексеја,
Св. Јоне и Св. Сергија Радоњешког).93 Истицањем ликова руских светаца,
поред Св. Саве, Св. Симеона и других општеприхваћених светитеља у
Источном хришћанству, цар Иван IV је желео да докаже универзалност
руске цркве и њене култове изведе из локалних оквира. Најбољи начин за то,
било је представљање (преко манастира Хиландара) руске духовности и
традиције, утицајном монаштву Свете Горе.
Приликом ове посете (1556.) хиландарски калуђери су били богато даривани црквеним одеждама, иконама, књигама и новцем. Цар је поклонио
братству манастира Хиландара 300 рубаља, а царев брат кнез Јуриј Васиљевич, 50 рубаља.94 Хиландарци су се вратили из Русије 1557. године, а
заједно са њима на Свету Гору је допутовао руски свештеноинок Теодорит.95
Њега је на Свету Гору послао цар, вероватно са задатком да провери да ли је
поклоњени новац био искоришћен у праве сврхе.96 По царевом налогу, Теодорит је могао сам да одлучи о времену свог повратка у Русију, као и да са
собом поведе хиландарске изасланике.97 Захваљујући овом налогу цара
Ивана IV, Хиландарци су се већ 1558. године, поново појавили у Москви.
Том приликом, хиландарско изасланство је донело у руску престоницу две
грамате, једну за цара а другу за царевог брата, кнеза Јурија.
Хиландарски архимандрит Прохор је 5. августа 1558. године, предао
руском цару опширну грамату у којој је манастирско братство представило
своје највеће проблеме, тражећи помоћ за њихово решавање и изразило
С. Петковић, Свети Сава Српски у старом руском, румунском и бугарском
сликарству, Међународни научни скуп Сава Немањић – Свети Сава, историја и
предање, Београд 1979, стр. 366.
93
Исто, стр. 367. У овом случају, С. Петковић је консултовао рад Франка Кемпфера
(F. Kämpfer, Ivan Groznyj und Hilandar, Jahrbuch für Geschichte Osteuropas, 19, 4,
Wiesbaden 1971, стр. 507-518.); Овакав начин представљања руских светитеља
допринео је (поред осталог) и ширењу руског утицаја на нови стил примене ликовне
технике у српском иконосликарству. О томе опширније вид. С. Петковић, Руски
утицај на српско сликарство XVI и XVII века, Старинар (нова серија), XII, Београд
1961, стр. 91-109.
94
С. Димитријевић, наведено дело, стр. 27.
95
Исто, 26. С. Петковић, Хиландар и Русија у XVI и XVII веку, Казивања о Светој Гори,
Београд 1995, стр. 148.
96
С. Петковић, наведено дело, стр. 148.
97
Исто.
92
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захвалност за досадашњу помоћ. На почетку грамате, Хиландарци су, поред
набројаних титула које је носио руски цар (цар казански, цар астрахански,
велики кнез новгородски, господар псковски...итд.), московског владара назвали другим Константином, а његову престоницу Новим Римом (“...Новаго
Рима богохранимаго и царсвующаго град Москвы...”), чиме су поново (као и
у грамати из 1550. године) признали универзалну вредност руске државне
идеологије.98 У даљем току овог писма, манастирско братство је обавестило
цара о веома лошем стању манастирских зграда, које је било неопходно поправити (манастирске зидине, келије, кула Св. Николе).99 Поред тога, замолили су цара да се поново заузме код турског султана по питању заштите
манастира од прекомерних давања и насилништва турских порезника.100 Још
једна молба за посредовање код турског султана била је истакнута у грамати,
а односила се на дозволу за пренос моштију краља Милутина из Софије у
манастир Хиландар.101
Да би уверили руског цара да његова досадашња помоћ није била
узалудна, Хиландарци су га у овој грамати обавестили да су, захваљујући
његовој новчаној помоћи, успели да откупе све заложене манастирске
ствари, о којима је било речи још у хиландарској грамати из 1550. године.102
Поред грамате уручене цару Ивану IV, архимандрит Прохор је једну
грамату предао и царевом брату, кнезу Јурију Васиљевичу. Као и у грамати
која је била уручена цару, и у овој је било наглашено лоше стање манастирских објеката који су били пред урушавањем.103
Хиландарско изасланство из 1558. године, није дошло у Москву само да
моли помоћ, већ и да донесе вредне поклоне руској царској породици.
Архимандрит Прохор је у име манастирског братства, поклонио цару позлаћену панагију са делићем Часног крста, царици сребром оковану икону
Богородице Брзопомоћнице, која је некад припадала српском патријарху

С. Димитријевић, наведено дело, стр. 28.
Исто.
100
Исто, стр. 30.
101
Исто.
102
Исто, стр. 29.
103
Исто, стр. 31-32.
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Спиридону (1382-1387),104 а царевићу Ивану, икону Христа и представу Светог Георгија на камену, обложену златом и бисерима.105
После девет месеци боравка у Русији, хиландарско изасланство се вратило на Свету Гору, носећи са собом новчану помоћ од 300 рубаља и разне
поклоне (богослужбене ствари) скупоцене израде, као и потврду о поклону
подворја у Москви.106
Значај руске помоћи манастиру Хиландару, током 50-тих година XVI
века, огледа се и у чињеници да је руски пример следио још један православни владар – влашки војвода Александар. Из хиландарске грамате
упућене цару Ивану IV, 1558. године, сазнајемо да је хиландарско посланство, на повратку са свог претходног путовања у Русију (1556-1557), посетило влашког војводу Александра и показало му поклоне руског цара
(катапетасму - завесу и златопечатну повељу).107 То је мотивисало влашког
војводу да вођи хиландарског посланства, еклисијарху Силвестру, преда
црвенопечатну грамоту, којом се обавезао да сваке године дарује по
тридесет и три рубље манастиру Хиландару.108
Следећи историјски извор који говори о помоћи цара Ивана Грозног
манастиру Хиландару, датира из 1566. године. То је грамата коју је, поред
новчане помоћи, руски цар послао хиландарском братству, преко свог
изасланика Семјона Борзунова.109 Из ове грамате сазнајемо да је те исте
године (1566.) хиландарски архимандрит Прохор долазио у Москву и од
цара добио 500 рубаља новчане помоћи за манастир.110 По Семјону Борзунову, руски цар је послао додатну новчану помоћ манастиру у износу од 150
рубаља.111 Овај новац био је манастиру више него потребан, с обзиром на
искушења која су наилазила.
За време турског султана Селима II (1566-1574), османске власти су
спровеле меру конфискације и продаје манастирских и црквених имања, с

104
Азбучник Српске православне цркве по Радосаву Грујићу, (приредио Слободан
Милеуснић), Београд 1993, стр. 205.
105
С. Петковић, наведено дело, стр. 148-149.
106
Исто, стр. 149.
107
С. Димитријевић, наведено дело, стр. 30.
108
Исто; С. Петковић, наведено дело, 154.
109
С. Димитријевић, наведено дело, 33-34.
110
Исто.
111
Исто.
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тим да су ипак, манастири и цркве имали предност у куповини.112 Овом
мером, коју су турске власти почеле да спроводе 1568. године, требало је да
се напуни државна благајна. Том приликом биле су наметнуте огромне
финансијске обавезе светогорским манастирима. Они су морали да заложе
своје драгоцености и да потраже помоћ својих ктитора, да би некако
откупили конфискована имања. Последице ове мере осећале су се деценијама, како на Светој Гори, тако и широм православних земаља. Многи светогорски манастири су се обраћали за помоћ својим осведоченим (православним) покровитељима – руском цару, бојарима, владарима Влашке и
Молдавије. Тако је на пример молдавски војвода Богдан приложио 165.000
аспри за откуп манастира Дохијара.113
Руски манастир Св. Пантелејмон није могао да издржи велики финансијски притисак, о чему је светогорски прот Пахомије обавестио руског цара
Ивана Грозног.114 У свом писму, упућеном руском владару, Пахомије истиче
да је манастир Св. Пантелејмон дао све своје драгоцености и метохе у залог
за дуг, као и да је због превеликих дугова запустео.115 Неке манастирске
драгоцености, руски калуђери су дали на чување братству манастира
Хиландара, о чему је Пахомије, такође, обавестио руског владара.116
Последице великог финансијског притиска турских власти на светогорске манастире, у једном тренутку су индиректно утицалe и на однос руског
цара према хиландарском братству. Попут осталих светогорских манастира и
Хиландар је тражио финансијску помоћ на разним странама. Тако су Хиландарци, кришом од цара Ивана Грозног, тражили (и добијали) помоћ од кнеза
Андреја Курбског, царевог непријатеља, већ поменутог руског емигранта у
Литви. Није познато када су тачно Хиландарци први пут ступили у контакт
са кнезом Курбским, али се зна да су му се око 1582. године, писмом захвалили на великој помоћи, тражећи у исто време, нову помоћ за изградњу
манастирске болнице.117

А. Фотић, Откуп имања светогорских манастира у време Селима II, Казивања о
Светој Гори, Београд 1995, стр. 171.
113
Исто, стр. 185.
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Исто.
115
Исто.
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Исто.
117
С. Димитријевић, Документи хиландарске архиве до XVIII века, Споменик СКА,
LV, Београд 1922, стр. 24 -25.
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Вероватно да је до првог контакта дошло крајем 70-их, или почетком 80-их
година XVI века. Наиме, после одласка хиландарског архимандрита Серапиона у Русију, 1577. године,118 цар Иван Грозни се наљутио на хиландарско
братство (из непознатих разлога), па је због тога одбио да прими њихово
следеће изасланство (1580.) под вођством архимандрита Теодосија.119 Може
се претпоставити да је цар Иван Грозни, у међувремену, сазнао за везе између Хиландараца и кнеза Курбског, па је због тога одбио да прими архимандрита Теодосија. Ипак, већ 1582. године, у Русију је дошао хиландарски
еклисијарх Григорије, који је, уз помоћ бојара Андреје Јаковљевича, успео да
одобровољи руског цара.120 Уједно, то је био и последњи случај одласка
хиландарских монаха у Русију, у време владавине цара Ивана Грозног.
Осим Хиландара, овај руски владар је одржавао везе и са манастиром
Милешевом. У збирци Документи који се тичу односа између Српске Цркве
и Русије у XVI веку, нема података који говоре о овим везама, већ о њима
сазнајемо посредно, преко докумената насталих у XVII веку. Милешевски
монаси су дошли у Москву 1652. године, и упутили молбу цару Алексеју I
Михаиловичу Романову, да им поклони нови покров за гроб Св. Саве, пошто
се стари, који је био поклон цара Ивана Васиљевича, похабао.121 Милешевска
чаша, која се чува у Музеју Српске православне цркве, била је поклоњена
манастиру од стране цара Ивана Грозног, 1558. године (“Сїю чашу сьтвори
благочстиви и христолюбиви царь и кнезь великы Їωан въ манастирь,
глаголемы Милешева, идеже почивают мощи прьва архїепискωпа срьпскаго
светаго Сави...”).122 Чудно је да везе цара Ивана IV са манастиром Милешевом нису биле чешће и интензивније, с обзиром да су у Милешеви почивале мошти Св. Саве, чији култ је у Русији био изузетно поштован, а и сам
руски цар је много допринео његовом ширењу, о чему ће бити више речи у
посебном поглављу.
Последњи случај одласка неког манастирског изасланства у Русију, у
време владавине цара Ивана IV Грозног, догодио се 1582. године, када су тамо
стигли монаси Троицког манастира Орешковице.123 Свештеноинок Јаћим био је
Исто, стр. 22-23.
Исто.
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вођа овог изасланства, у коме су још били: свештеноинок Михаило и ђакон
Теофил.124 Они су цару предали грамату, коју је написао архимандрит Сергије, у којој је братство молило помоћ за обнову манастирске цркве. У
грамати је још стајало и то да се манастир налази у Кучајни и да га је
саградио кнез Лазар.125 Овим се, међутим, не прекидају односи између Русије
и српских духовника у време владавине цара Ивана Грозног. Специфичан
вид ових односа представљало је неговање култова неких српских светитеља
у Русији у то време, али овом питању ће бити посвећено посебно поглавље.
Интересантна је чињеница да обновљена Пећка патријаршија и високо
свештенство (епископи и митрополити) српске цркве, нису имали званичне
контакте са руском државом у време владавине Ивана Грозног (1547-1584).
Разлог томе, вероватно, лежи у намерном избегавању патријараха Макарија
(1557-1571) и Антонија (1571-1575) да се успоставе такве везе, како не би
љутили турску власт, а нарочито свог рођака, великог везира (од 1565.)
Мехмед-пашу Соколовића. Русија је била сувише далеко од Балкана да би
тамо могла да угрози турску власт, али на северу, на прилазима Црном и
Каспијском Мору, она је представљала реалну опасност за интересе Турске и
Кримског Ханата. Походима на Казањ, Башкирију и Астрахан (1552-1556),
Руси су Татарима преотели читав слив Волге. Крајем 50-тих година XVI
века, руска држава се примакла и Кавказу, заузимањем Кабардинске (област
близу североисточних обода Кавказа), што је забринуло Турску. Руска
експанзија ка југоистоку претила је да угрози трговину и све друге
стратешке (војне и политичке) везе Турске са средњом Азијом и поремети
равнотежу између Турске и Персије.126
Свесни руске војне моћи, цареви саветници, Силвестар и Адашев су
наговарали Ивана Грозног да уништи и татарску државу на Криму , али је он
то одбио.127 Његове мисли биле су окренуте походу на Балтик. У периоду од
1558. до 1583. године, Русија ратује у Ливонији против Ливонаца, Литванаца, Пољака и Швеђана, са променљивим успехом, занемарујући успешно
започету, статешки важну, офанзиву ка басенима Црног и Каспијског Мора.
Желећи да искористи ову руску окренутост Балтику, истовремено схватајући
неопходност потискивања Русије што даље од Каспијског и Црног Мора,
Исто.
Овај манастир се налазио у млавском крају, (Пожаревачки округ) између села
Бистрице и Ждрела. Вид. М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 1876, стр.
1031.
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велики везир Мехмед-паша Соколовић је сковао план о прокопавању канала
Дон-Волга, и истовременим освајањем Астрахана.128 “Повезивањем Дона и
Волге, турски бродови би, носећи трговце, хаџије или војску, стизали из
Средоземног мора у Каспијско језеро, и тиме би пут ка земљама Средње
Азије, пре свега ка Туркестану, постао један, непрекинут и сигуран.”129
Контрола над речним путем Дон-Волга, представљао би основу турске
превласти на огромном простору између централне Угарске, Ердеља,
Пољске и Молдавије на западу и Бухаре, Самарканда и Алтаја на истоку
(централна Азија). Поред тога, овладавање овим стратешким простором у
великој мери би “укротила” и потчинила кримске Татаре, који су, “...својим
пљачкашким походима у Русију, Пољску, Молдавију и Ердељ своме
суверену (турском султану-прим. Д.Т.)130 више задавали главобоље него што
су му доносили користи”.131
Овај посао је био поверен Касим-бегу (Черкезу по пореклу), кога је
поставио велики везир Мехмед-паша за санџакбега Кафе, и посебној комисији, која је имала задатак да његова искуства провери и да одабере место
где ће се обављати радови.132 Ради прокопавања канала било је потерано
неколико хиљада сељака из Молдавије а за освајање Астрахана било је предвиђено 20.000 спахија и 3.000 јаничара.133 Њима је требало да се придружи и
30.000 татарских коњаника. Читав овај план је требало да се спроведе пре
јесени 1569. године, али околности су одредиле другачију судбину овог пројекта. Иако је (пре јесени) две трећине канала Дон-Волга било прокопано, а
зидине Астрахана озбиљно начете топовском ватром, татарски подбуњивачи
су унели немир у турску војску причама о суровој зими и силини руске
војске којој се, “...не може нико одупрети”.134 Деморалисани услед доласка
зиме и поколебани татарским причама, турска војска и радници на прокопавању канала били су лако потучени нападима трупа (15.000 коњаника )
кнеза Серебрјаног, који је разбио опсаду Астрахана и уништио овај турски
пројекат.135 Мир је био потписан, средином маја месеца, 1570. године, долас-
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ком руског емисара, кнеза Ивана Новосиљцева, у Цариград, “...с пратњом
натовареном самуровином и зубима морских паса”.136
Пропаст овог важног пројекта, потврдио је уверење великог везира Соколовића да је Русија (потенцијално) велики стратешки противник Турске,
што су и доказали бројни ратови у потоњим временима. Међутим, овај неуспех је прилично скупо коштао Мехмед-пашу, јер су га његови непријатељи
на султановом двору оптужили за промашену “источну политику”, што је
расрдило султана Селима II, који му је наредио да плати трошкове “читавог
предузећа”.137 О овом турском неуспеху (и личном Мехмед-пашином) сигурно су били обавештени и Мехмед-пашини рођаци, поменути српски патријарси Макарије и Антоније, па су се вероватно због тога, чували успостављања званичних (или било каквих веза) са руском државом.
Овај пораз Турске, Руси су могли да искористе и снажније наступе
према Татарима, али се цар Иван IV Грозни определио за настављање дуготрајног рата у Ливонији. Као што је већ речено, он је почео још 1558. године,
претварајући се постепено у шири ратни сукоб, у коме су учествовале
Русија, Ливонски ред, Литванија, Пољска и Шведска. У рату против Литваније (која се ујединила са Ливонијом 1561. године), Руси су заузели град
Полоцк (1563.) и велики део литванске територије, све до самог Вилнуса.
Иако су Литванци тражили мир и пристали на уступање Полоцка, руски
Земски Сабор,138 сазван по наређењу цара 1566. године, изјаснио се за наставак рата.139 До средине наредне деценије, руска војска је, углавном успешно,
ратовала на западу, све док се за краља Пољске и Литваније (крајем 1575.
године) није крунисао ердељски кнез Стефан Батори,140 који је, као искусни
Исто, стр. 341-342.
Исто, стр. 341.
138
То је била скупштина коју су сачињавали сви чланови Бојарске Думе (племићке
скупштине), сви високи чиновници, више свештенство, војни заповедници и
најбогатији московски грађани (трговци и мануфактуристи). Вид. П. Миљуков,
наведено дело, стр. 119.
139
Исто.
140
101 Краљ Пољске, Сигисмунд II Август, прихватио је позив за помоћ, који му је, у
страху од руске експанзије упутило литванско племство, уз услов да се створи унија
Краљевине Пољске и Велике Кнежевине Литве. Тако је настала Лублинска Унија 1569.
године, која је довела “...до уједињења владајуће класе, заједничких установа и
политике”. После смрти краља Сигисмунда II (последњег Јагелонца) отворило се
питање наслеђа престола, па су сукоби унутар пољског племства довели до тога да је
Сејм бирао странце за владаре. У борбу за пољску круну укључио се и Иван Грозни
(1574), са намером да свог сина наметне као претендента на краљевски престо у
136
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ратник, убрзо преокренуо ситуацију на војишту. На промену ратне среће, у
великој мери, утицала је и ослабљеност руске војске, настала услед
погубљења бројних бојара, искусних у ратовању, са којима се Иван Грозни
обрачунавао још од средине 60-тих година XVI века.
Већ 1576. године, Батори је вратио Полоцк.141 После тога је заузео Вељикије Луки (1578.) и опсео Псков (1581.) али није успео да га освоји. Иако је
доживео неуспех код Пскова, краљ Стефан Батори је приморао цара Ивана
Грозног да пристане на мировне преговоре (1582.) који су се завршили
руским уступањем свих освојених територија у Ливонији и Литванији.142 “У
исто време Швеђани освајају руске вароши Јам, Копорје и Корелу, које им
Русија уступа године 1583. заједно са Естонијом. Дуготрајни рат за освојење
Ливоније завршава се дакле потпуним неуспехом.”143
У исто време када је доживљавала поразе на западу, руска држава је
неочекивано, храбрим подухватом невелике групе козака, задобила огромне
територије на истоку. Уралски трговци и велепоседници Строганови, чији су
градови и имања били изложени сталним упадима сибирских Татара,
послали су преко Урала, 1580. године, један одред (око 600 људи) волшких и
донских козака, под вођством атамана Јермака Тимофејича, као истурену
одбрану својих поседа. Потукавши неколико пута војску сибирских Татара,
козаци су 1582. године, продрли дубоко на територију западног Сибира и
освојили простране области у сливу Оба и Иртиша.144 То је био почетак
руског освајања Сибира, које ће се одвијати веома брзо (с обзиром на
величину територије) и бити окончано већ средином XVII века. Тако се
догодило да је Русија, исте године, (1582.) признала пораз у Ливонији и
освојила нове, велике, територије у Азији.
После овог краћег приказа руске спољне политике у време владавине
цара Ивана IV Грозног, неопходно је нешто више рећи о значају руске
Варшави. Опширније о томе вид. D. Živojinović, Uspon Evrope..., 133; Р. Самарџић,
наведено дело, 470-474.
141
П. Миљуков, наведено дело, 120.
142
D. Živojinović, наведено дело, стр. 133; П. Миљуков, наведено дело, стр. 121; Русија
и пољско-литванска држава, том приликом (јануар 1582.) нису потписале “вечни мир”,
већ примирје на 10 година. Вид. С. Ф. Платонов, Борис Годунов, Прага 1924, стр. 75.
143
П. Миљуков, наведено место; Са Швеђанима су Руси (августа 1583.) потписали
примирје на 3 године. Вид. С.Ф. Платонов, наведено дело, стр. 76.
144
Овим областима господарио је сибирски (татарски) хан Кучум, чију су престоницу,
Кашљик, козаци (Јермак Тимофејич) заузели 1582. године, припојивши тако ове
простране територије Русији. Вид. П. Миљуков, наведено дело, стр. 121.
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државне идеологије у спољној политици Русије тога времена. На првим
страницама овог поглавља, било је истакнуто мишљење да цар Иван Грозни
није заиста веровао у могућност прихватања његових универзалних претензија од стране европских држава. Велике државе, попут Светог Римског
Царства, Турске и Пољске одбацивале су овакве руске претензије.145 Неке
мале државе (Ханза, Ливонски ред)146 признавале су вредност руске државне
идеологије, због дипломатских или економских разлога,147 али то није давало
спољнополитичку валидност поменутој идеологији. Пре би се могло рећи да
је озваничење ових далекосежних претензија руског цара било намењено
интерној употреби, односно, остварењу неких конкретних циљева његове
унутрашње и спољне политике. Идеје о Трећем Риму и Новом Израиљу
требало је да оснаже царско самодржавље (“...украшая свое самодержавие...
фикциями родства [идейного и физического] со вселенскими династиями
старого и нового Рима...”), учврсте унутрашње политичко и духовно јединство Русије до монолитности, односно, да елиминишу потенцијално опасне и
јаке, унутрашње противнике руског владара (бојаре). “Это был испытанный
прием государственной ассимиляции (подвукао Д.Т.), в корень истреблявший местный сепаратизм.”148
На спољно-политичком плану, руска државна идеологија била је намењена (пре свега) православнима у Малој и Белој Русији (у саставу Литваније), које је цар Иван Грозни желео да види у оквиру свог Царства, и
истицању претензија на древне руске градове и земље на балтичкој обали.
Но, те претензије требало је материјализовати на бојном пољу, у чему Русија
није успела. Током мировних преговора са пољско-литванским краљем Стефаном Баторијем (јануар 1582.), цар Иван Грозни је папском изасланику
Антонију Посевину, посреднику у преговорима, рекао да “...ми не желимо
царство универзално”.149 То је представљало директно одрицање руског цара
D. Živojinović, наведено дело, стр. 137.
Исто.
147
Ханза је имала значајну посредничку улогу у трговини Русије са земљама западне
Европе.
148
С. Ф. Платонов, наведено дело, стр. 18, 32; Да би сузбио сваки отпор крупног
племства, цар Иван Грозни је основао, 1565. године, посебну установу – опричнину
(телесна царева гарда која је, поред чувања цара, имала задатак и да уништава
“издајство” у земљи). Цар је опричницима делио земљу, коју је отимао од бојара, па је
читава територија Русије била подељена на опричнину и земшчину (области под
влашћу бојара). Земшчина је стално била “у немилости”, осумњичена да “нагиње
издајству”, што је био изговор руском цару да је држи под полицијском контролом
опричника. О томе опширније вид. П. Миљуков, наведено дело, стр. 122-123.
149
Вид. Д. Оболенски, Византијски Комонвелт, Београд 1996, стр. 439.
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од универзалних претензија, али, конкретно, и од територија освојених у
Ливонији и Литванији. На неки начин, то је било признање да је руска
државна идеологија, поред осталог, требало да послужи поновном припајању
територија које су некад припадале Новгороду или Кијеву.
Међутим, горе наведена изјава цара Ивана IV није обавезивала потоње
руске владаре на одустајање од идеје Трећег Рима и они су наставили да је
истичу као централни део руске државне идеологије. Сасвим је јасно да је
одрицање Ивана Грозног од претензија на царство универзално и од територија на Прибалтику, представљало само једно дипломатско средство, крајње
нужно за успех мировних преговора, чија би пропаст значила наставак ратовања Русије против две јаке државе (пољско-литванске уније и Шведске).

3. ИДЕОЛОШКА И ДРЖАВОТВОРНА ДИМЕНЗИЈА
ПОШТОВАЊА КУЛТОВА СРПСКИХ СВЕТИТЕЉА У
РУСИЈИ, У XVI ВЕКУ
Прихватање и неговање култова појединих српских светаца у руској
средини током XVI века, представља посебну, суштински веома битну,
димензију односа Русије и Српске православне цркве. Представљањем неруских светаца у руској књижевности и иконосликарству, била је испољена
жеља за превазилажењем локалних руских култова и истицањем универзалности руске цркве и Царства. У складу с тим, за прихватање култова неких
српских светитеља постојали су, не само канонски, већ, пре свега, јаки идеолошки разлози. О генези московске државне идеологије и утицају појединих
Срба на њу, већ је било речи у Уводу, као и о пресудном утицају цара Ивана
Грозног на њено коначно уобличење (претходно поглавље). Чести контакти
првог руског цара и српских духовника, као и увожење српских светитеља у
руске календаре и цркве представљају природан наставак руско-српских
односа, који су током XV и почетком XVI века допринели надградњи руске
духовности и државности.
Несумњиво највећи допринос упознавању Руса са српским светитељима,
дале су, раније већ поменуте, учене српске пребеглице (Григорије Цамблак,
Пахомије Логотет). Њихова литерарна делатност приближила је Русима
културу православног Балкана, па самим тим и култове неких српских
светитеља. У Русији је, пре свих, био прихваћен култ Светог Саве.
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Иако се Св. Сава помиње још 1200. године у једном руском ходочасни-чком
спису, а његова Крмчија се преписивала у Русији већ у XIII веку, његов култ у
Русији почео је да се успоставља тек у првој половини XV века.150 У Тверском
типику из 1438. године, помиње се име Св. Саве у календару, а средином истог
века већ постоји тропар и кондак за овог српског свеца.151 Све ово говори о
постојању раног култа Св. Саве током XV века у Русији. Јачању култа Св. Саве
и његовом потпуном прихватању у руској земљи, вероватно је највише допринело Теодосијево Житије Светог Саве које је светогорски монах Исаија донео
на поклон великом кнезу Василију III Ивановичу 1517. године, као што је то већ
било истакнуто у Уводу.152 Многи преписи овог житија сачувани су у руским
библиотекама и сведоче о томе да се култ Св. Саве Српског доследно неговао од
прве половине XVI века.153 О популарности Теодосијевог Житија Светог Саве
говори и чињеница да је овај текст нашао места и у многим приватним библиотекама, као на пример, код трговаца Строганових и патријарха Никона.154
Поред већ поменутих српских монаха и људи од пера, који су утицали
на Русе да прихвате култ Св. Саве, не треба, по том питању, заборавити Ану
Глински, бабу по мајци првог руског цара (Ивана Грозног). Пореклом Српкиња из великашке породице Јакшић, удајом за Василија Љвовича Глинског,
литванско-руског кнеза, доспела је најпре, у Велику Кнежевину Литву. Иако
нема конкретних доказа о њеној улози у упознавању тамошњег православног
живља (Малоруса и Белоруса) са српским светитељима, веома је занимљива
чињеница да се прво помињање Св. Саве Српског и Св. Симеона Српског
поклапа са временом њеног боравка у тој средини (крајем XV и почетком
XVI века.) У Четворојеванђељу које је војвода од Пшемисла поклонио Лавровском манастиру у Љвовској области (западни део Мале Русије), помиње
се Св. Сава, као први српски архиепископ и Св. Симеон, као “нови мироточац”. Овај ћирилични рукопис потиче, вероватно, из 1492. године.155

С. Петковић, Свети Сава Српски у старом руском, румунском и бугарском
сликарству, Међународни научни скуп Сава Немањић - Свети Сава, историја и
предање, Београд 1979, стр. 357-358.
151
Исто, стр. 358. По питању настајања култа Св. Саве у Русији, С. Петковић је
консултовао рад Д. Богдановића, Служба светом Сави у руским минејима XV-XVII
века, Свети Сава - Споменица поводом осамстогодишњице рођења 1175-1975,
Београд 1977, стр. 349.
152
О значају овог Житија, за развој поштовања култа Св. Саве у Русији, опширније
вид. С. Петковић, наведено дело, стр. 358.
153
Исто.
154
Исто, стр. 358-359.
155
Исто, стр. 359.
150
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Преласком кнежевске породице Глински из Литве у Русију и удајом
њене кћери Јелене за московског великог кнеза Василија III, Ана се обрела
на московском двору. Прворођени син Василија III и Јелене Глинске постаће, касније, први руски цар и самодржац Иван IV (Грозни). Смрт великог
кнеза Василија III означила је почетак жестоке борбе за власт међу бојарима.
Кнежевске породице Шујски, Бељски и Глински, биле су најважнији актери
у тој борби за политичку моћ. Несумњиво да је Ана, с обзиром на њен
положај на двору, макар делимично утицала на Иваново васпитање. Томе у
прилог иде и чињеница да је Иван Васиљевич, веома рано остао без оба
родитеља.156 Може се претпоставити да је будући руски цар своје прво сазнање о српским светитељима, Сави и Симеону, стекао од своје бабе Ане, или
читајући, већ поменуто, веома популарно Теодосијево Житије.
Веома широко теолошко образовање цара Ивана IV Васиљевича, обогаћено јосифистичким учењем у младости, под утицајем московског митрополита Макарија, створило је основу за његово специфично поимање суштине владаочеве улоге. Ако се томе дода идеја Трећег Рима, постаје сасвим
јасно каквом идеалу је тежио руски самодржац. У складу са религијским
карактером руске цивилизације, цар Иван IV, стварао је снажну верску државу, Нови Израиљ и Трећи Рим истовремено, са аутократором, “владароммонахом” на њеном челу (“...истинным, правым, благочестивым ... который
есть Божий слуга...”). Култови Св. Саве и Св. Симеона савршено су се уклапали у идеју истицања хришћанске (православне) универзалности новог
Царства, али и у Иванову намеру да истакне узор “владара-монаха”, који су,
на одређени начин, симболисали Стефан Немања и његов син. То је најјасније истакнуто у ликовној представи Св. Саве и Св. Симеона у Архангелском
сабору московског Кремља, гробној цркви московских владара. Иако је овај
храм саграђен почетком XVI века, за време владавине Василија III (15051533), иконе у њему су насликане тек 1564-65. године, дакле у време владавине Ивана Грозног.157 Први руски цар је, сигурно, имао јак утицај на
избор ликова представљених у иконостасу гробне цркве московских великих
кнежева и, касније, царева.
Свети Сава је два пута насликан у Архангелском сабору. Није ништа
необично то што је био представљен као светитељ, у олтарском простору,
заједно са другим православним светитељима и руским архијерејима.158 МеђуП. Миљуков, наведено дело, стр. 114-115.
С. Петковић, наведено дело, стр. 362-364.
158
Исто.
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тим, још једна његова икона налази се у зони намењеној владарским претходницима цара Ивана IV.159 Објашњење за ово може се потражити у идеолошкој позадини стварања ове ликовне представе. Из низа ликова руских
владара, претходника првог руског цара, издвајају се четири лика која не
припадају руској владарској лози. То су: цар Михаило VIII Палеолог, кнез
Лазар, Св. Симеон и Св. Сава.160 Овде се отвара питање поштовања култа
још једног српског светитеља – кнеза Лазара.
Представљање ликова руских владара, од кијевског кнеза Владимира до
московског великог кнеза Василија III, истиче првобитни централни елемент
московске државне идеологије – национално, религијско и политичко
јединство руске земље. Оно је оличено у самодржављу московског цара,
јединог и правог наследника свих руских владара. Ликови четворице страних
владара, насликаних у Архангелском сабору истичу идеју руског самодршца
о месту Русије у хришћанском свету. Сасвим је јасно због чега је истакнут
лик византијског цара Михаила VIII Палеолога. Његовим представљањем у
низу владара-претходника Ивана Грозног, Русија се приказује као наследник
Источног Римског Царства, не само по религијској и идеолошкој, већ и по
династичкој основи. Наиме, нећака последњег византијског цара, Софија
Палеолог, била је баба по оцу цара Ивана Грозног, па је тако руски владар
представљао далеког потомка Михаила VIII. Поред осталог, Михаило VIII
Палеолог био је оснивач последње византијске династије, а Иван Грозни
својим крунисањем (1547.) оснива нову царску династију, па њихово
повезивање симболише крај и нови почетак (обнову ) Царства.
Присуство ликова тројице српских светитеља у Архангелском сабору,
Св. Симеона, Св. Саве и кнеза Лазара, такође има идеолошку позадину. Генеалошки, цар Иван Грозни није могао директно да се повеже са првим Немањићима. Што се тиче кнеза Лазара, постојала је генеалошка линија између
њега и руског владара, преко властеоске породице Јакшић и деспотских
породица Бранковића и Лазаревића (Родослов Јакшића). Можда је нека генеалошка нит, између Ивана Грозног и Немањића, могла да се повуче преко
кнегиње Милице, кћерке кнеза Влатка, потомка Немањиног сина Вукана.161
Исто.
Исто; С. Петковић, Иван Грозни и култ кнеза Лазара у Русији, О кнезу Лазару –
саопштење са Научног скупа у Крушевцу 1971, Београд 1975, стр. 312-318.
161
О пореклу кнегиње Милице опширније вид. Р. Михаљчић, Кнез Лазар и обнова
Српске државе, О кнезу Лазару- -саопштење са Научног скупа у Крушевцу 1971,
Београд 1975, стр. 4; Исти, Лазар Хребељановић, Историја – Култ – Предање, Београд
1984, стр. 14-15.
159
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Међутим, неупоредиво је важнија духовна и идеолошка суштина, која је
истакнута приказивањем ликова Св. Симеона и Св. Саве у гробној цркви
руских владара.
Због велике државотворне и родоначелничке улоге коју је у српској
историји имао Св. Симеон – Стефан Немања, разумљиво је присуство
његовог лика међу владарским претходницима цара Ивана Грозног (ако је
већ пронађена нека генеалошка веза). Али, зашто је међу владарима био
насликан и Св.Сава (Растко Немањић), који никада није владао? Присуство
лика оснивача српске цркве, заједно са ликом његовог оца, оснивача српске
државе, носио је много дубљи смисао од истицања њихове генеалошке
повезаности са руским владаром. Идеални пример јединства државе и цркве
(вере и власти) и њиховог упоредног настајања, цар Иван Грозни је
пронашао у делатности двојице српских светитеља. Свети Симеон и Свети
Сава на јасан начин су симболисали идеал владара-монаха (владара једне
религијске цивилизације), коме је тежио Иван Грозни. Поред тога, династија
Немањића је понела и царску титулу, односно, претендовала на наслеђе
Византијског Царства (Стефан Душан). Постоје мишљења да је српска
средњовековна држава била, у великој мери, узор по коме је Иван Грозни
желео да организује своје Царство (“... признания деятельности св. Симеона
и св. Саввы как образца (подвукао Д.Т.) для русской государственности...”).162 То значи да је истицање ликова Св.Симеона и Св.Саве, у
Архангелском сабору, заокруживало идеолошки концепт повезивања руског
владара са другим (царским) владарским кућама, јер је у себи обједињавало
оба кључна елемента надградње руске државне идеологије – Трећи Рим и
Нови Израиљ (Универзално Царство и религијску цивилизацију).
Још један израз поштовања култа Св. Саве у Русији, представљало је
присуство његовог житија у Летописном своду, односно, великој историји
света. Ова својеврсна енциклопедија руске и светске историје почела је да се
ствара у време владавине цара Ивана Грозног, са циљем да прикаже све значајне догађаје, од настанка света па до XVI века.163 У овом грандиозном
подухвату учествовало је око четрдесет преписивача и минијатуриста који су
напорно радили три деценије.164 Резултат њиховог рада био је велики, илуЕ. В. Белякова – Я. Н. Щапов, Традиции святого Саввы Сербского на Руси,
Међународни научни скуп Свети Сава у српској историји и традицији, Београд
1998, стр. 365; Dž. Bilington, наведено дело, стр. 79.
163
С. Петковић, наведено дело, стр. 313.
164
Исто.
162

45

Дејан Танић

ДИПЛОМАТИЈА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У XVI И XVII ВЕКУ

стровани свод руских летописа са више од 9.000 листова и око 16.000 минијатура.165 Живот Св. Саве представљен је на 61 листу са 122 минијатуре.166
Поређења ради, најопширнији циклус у српском иконосликарству, посвећен
Св. Сави, има само 29 сцена и насликан је 1622. године, у трпезарији манастира Хиландара.167
Нема сумње да је цар Иван Грозни значајно допринео неговању култова
Св. Симеона и Св. Саве. У свом писму монасима Кирило-Белоозерског
манастира, 1573. године, цар Иван Грозни је помињао у панегиричном тону
Св. Симеона и Св. Саву, величајући њихово одрицање од власти и замену
“пурпурне одеће монашком”.168 Прихватању и неговању култова ових српских светитеља допринели су и чести контакти руског цара и српских монаха, нарочито Хиландараца. У претходном поглављу поменуте су све сачуване грамате које је братство манастира Хиландара слало цару Ивану Грозном. У свима њима су се, неизоставно, помињали Св. Симеон и Св. Сава, уз
величање руског цара као “предводника хришћанства”.
Попут култова Св. Симеона и Св. Саве, култ кнеза Лазара у Русији имао
је одређени идеолошки значај. За представљање његовог лика у Архангелском сабору постоје два разлога. Први разлог лежи у постојању (као што је већ
речено) реалне генеалошке везе између цара Ивана Грозног и кнеза Лазара,
родоначелника једне династије која је, без обзира на њену кратковечност,
обележила део српске историје. Други разлог био је много јачи и односио се на
мученичку кнежеву смрт у борби против неверника. Војевање за праву веру и
жртвовање у тој борби (Царство Небеско), савршено се уклапало у религијски
елемент руске државне идеологије (Нови Израиљ). Тиме је, на најбољи начин,
био истакнут узор хришћанског владара, спремног и на највећу жртву.
Прича о кнезу Лазару, односно, повест о Косовском боју приказана је у
Летописном своду, на пет листова, са девет минијатура.169 Тако је, поред

Исто.
С. Петковић, Свети Сава Српски..., стр. 364-365.
167
Исто.
168
Исто, стр. 362.
169
Битка на Косову 1389. године – публикација и каталог изложбе поводом
обележавања шест векова Битке на Косову, Београд 1989, стр. 77-78, 83-85; О настанку
култа кнеза Лазара и свим значајним елементима, који га везују за идеју “Новог
Израиља”, опширније вид. F. Kämpfer, Почетак култа кнеза Лазара, О кнезу Лазару
– саопштење са Научног скупа у Крушевцу 1971, Београд 1975, стр. 265-269. Ово је
био само један извод из Кемпферове студије: Der kult des heiligen Serbenfürsten Lasar –
165
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Архангелског сабора и у Летописном своду истакнут лик кнеза Лазара као
светитеља и владара-претходника цара Ивана. Последње помињање кнеза
Лазара у руским изворима, за време владавине цара Ивана Грозног, везано је
за долазак у Москву свештеноинока Троицког манастира Орешковице,
Јаћима, што је било поменуто у претходном поглављу. У грамати коју је
Јаћим предао цару, било је написано да је манастир Орешковица, “...стројеније светаго мученика кнеза Лазара”.170
Поред култова Св. Симеона, Св. Саве и кнеза Лазара, у Русији током
XVI века, била су слављена још два српска светитеља: Стефан Дечански и
архиепископ Арсеније. Житије Стефана Дечанског било је представљено у
Летописном своду, али у склопу приповести о чудима Св. Николе, мирликијског епископа.171
Архиепископ Арсеније (1234-1263), Савин наследник, био је проглашен
за свеца 1272. године, не дуго после своје смрти.172 Архиепископ Данило II
истицао је духовност архиепископа Арсенија и његову приврженост светосавском наслеђу а његов култ био је прихваћен у Русији још у XIV веку.173
Култови ове двојице српских светитеља били су прихваћени у Русији из
чисто канонских разлога и нису имали идеолошку тежину попут култова Св.
Симеона, Св. Саве и кнеза Лазара.
Феномен утицаја српске православне традиције на руску државну идеологију представљао је својеврстан излазак Срба на европску позорницу. Ако
се повратак Срба на историјску сцену Европе, у политичком и војничком
смислу, везује за Дуги рат (1593-1606), онда су се Срби, у идеолошком смислу, појавили на европској позорници знатно раније. Утицај Срба допринео је
идеолошком утемељењу државе, која је у другој половини XVI века покушавала да доминира источном Европом и Балтиком, откривала нове просторе (Сибир) и привлачила пажњу Запада (Енглеска). Утицај на државну
идеологију Руског Царства потврдио је цивилизацијску снагу српске средњовековне културе.

Textinterpretationen zur Ideologiegeschichte des Spätmittelalters, Südost – Forschungen
XXXI, München 1972, стр. 81-139.
170
С. Димитријевић, Документи који се тичу ..., стр. 35.
171
С. Петковић, Иван Грозни и култ кнеза Лазара..., стр. 314
172
Ђ. Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, I, Београд 1991, стр. 144.
173
Исто, стр. 143-144.
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4. ИЗМЕЂУ „ТРЕЋЕГ РИМА”
И „СМУТНОГ ВРЕМЕНА”
(1584 – 1598)
После смрти цара Ивана IV Грозног, његов син и наследник, цар Фјодор,
наставио је да одржава везе са српским духовницима. Скоро сви ти контакти
били су остварени у првих неколико година (1584-1588) Фјодорове владавине. За разлику од периода владавине Ивана Грозног, Русија је, у време
цара Фјодора, имала чешће и интензивније односе са српским духовницима
(сразмерно дужини периода током којег су настајали) који су, штавише,
имали и ширу основу него раније. Цар Фјодор Иванович је, поред контаката са
братствима манастира Хиландара, Милешеве, Крушедола, Папраће и Никоља,
ступио и у везу са кратовским митрополитом Висарионом, софијским епископом Григоријем и Пећком патријаршијом. Занимљива је чињеница да се после
1588. године, до краја XVI века, готово уопште не помињу контакти Русије са
Српском православном црквом. О могућим узроцима готово потпуног прекида
ових веза, од 1588. године до краја века, биће више речи касније.
Нови руски владар први пут је ступио у везу са братством Хиландара убрзо
после смрти Ивана Грозног. Изасланик цара Фјодора, Борис Петрович Благи,
донео је, 1584. године, грамату хиландарским монасима, са поруком да се моле
за покој душе умрлог цара.174 Поред тога, овај изасланик имао је мисију да
извести турског султана о смрти цара Ивана Грозног и ступању на престо
његовог сина Фјодора и однесе милостињу цариградском патријарху.175
У септембру 1585. године, цар Фјодор је хиландарском архимандриту Сави
дао грамату којом је потврђено право манастира Хиландара на подворје у
Москви (поклон Ивана Грозног из 1556. године).176 До краја владавине цара
Фјодора забележен је још само један случај одлазака Хиландараца у Москву. То
се догодило 1591. године, када је у Русији боравио хиландарски архимандрит
Григорије и добио, “... на поклон јеванђеље” и дародавну грамату.177
С. Димитријевић, Документи који се тичу..., стр. 36.
Исто.
176
Исто, стр. 36-37.
177
С. Петковић, Хиландар и Русија у XVI и XVII веку, Казивања о Светој Гори, Београд
1995, стр. 149-152; Ђ. Слијепчевић, наведено дело, стр. 376; М. Илић, О духовним
174

175
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Један од занимљивијих детаља у односима између Русије и братства
манастира Хиландара у XVI веку, везан је за набавку ретких књига из Русије
и развој хиландарске духовне климе. Хиландарски монах Григорије (као
великосхимник назван Василије) превео је са руског (1585.) књигу Јосифа
Флавија Јудејски ратови.178 Григорије је успео да научи руски језик после
два, вероватно, дужа боравка у Русији.179
Према подацима из сачуваних извора, монаси манастира Милешеве су
два пута, за време владавине цара Фјодора, одлазили у Русију. Милешевски
еклисијарх Филип добио је, 27.октобра 1585. године, новчану помоћ (270 рубаља) од руског владара, што је било потврђено у грамати, коју је цар послао
архимандриту Венијамину.180 Две године касније (крајем 1587. или почетком
1588. године), милешевско изасланство, које су чинили архимандрит Филотеј, свештеник Теодор, ђакон Јоаким и ђакон Саватије уручило је цару Фјодору грамату, у којој му захваљују за помоћ, послату 1585. године.181 Ова
грамата је занимљива, јер се у њој, за цара Фјодора (као раније за Ивана
Грозног у хиландарским граматама) каже да је други Константин, а за Москву
да је Нови Рим. То је био доказ да су српски духовници и даље подржавали
руске универзалне претензије, којих се Руси, очигледно, нису били одрекли.
Такође, то је био знак да је и наследнику Ивана Грозног (још увек) била
потребна духовна подршка за остварење познатих идеолошких амбиција.
Још једна занимљивост везана за ову милешевску грамату, односи се на
помињање руских светаца: Св. Петра, Св. Алексија и Св. Јоне. Ови руски
светитељи су у грамати поменути уз Св. Симеона мироточца и Св. Саву
великог чудотворца. За поменуте руске светитеље у грамати се каже да су то
свети, “...Росийские чюдотворцы”.182 Ово показује да су култови поменутих
руских светитеља временом постали познати и ван Свете Горе, где су били
први пут “представљени” 1556. године.
У исто време када се ово милешевско изасланство налазило у Москви
(крај 1587. или почетак 1588. године), цару Фјодору била је уручена грамата
манастира Никоље (манастир Св. Никола, у рудничком крају). Никољски
везама Србије и Русије кроз векове, Зборник Од Делиграда до Делиграда 1806-1876,
Београд 1997, стр. 49.
178
Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, I, Београд 1982, 233-234, бр. 775;
С. Петковић, наведено дело, стр. 157-158.
179
Љ. Стојановић, наведено место; С. Петковић, наведено дело, стр. 157-158.
180
С. Димитријевић, наведено дело, стр. 37-38.
181
Исто, стр. 41-42.
182
Исто, стр. 41.
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игуман Митрофан молио је за помоћ манастиру и братству.183 Занимљиво је
да је и у овој грамати (поред Св. Николе, великог чудотворца) помињу већ
познати руски свеци, што је била још једна потврда упознавања српских
духовника са руским култовима.
Цар Фјодор Иванович помагао је и манастир Папраћу у Босни. Папраћки
игуман Захарије понео је, октобра 1585. године, из Москве царску грамату и
120 рубаља помоћи за манастир.184 Седам година касније, у јесен 1592.
године (17. октобра), тадашњи игуман манастира Папраће, Лонгин, добио је
нову дародавну грамату (“жалованую грамоту”) од руског цара.185
Иако у изворима из XVI века више нема помена ни једног манастира
који се обраћао за помоћ цару Фјодору Ивановичу, посредно, из каснијих
извора, сазнајемо да су и монаси манастира Крушедола (Благовештење
Пречисте Богородице) у том периоду, ишли у Русију. У једном документу с
почетка XVII века, говори се о погибији крушедолског архимандрита
Аксентија који је кренуо у Русију по помоћ. Пошто је већ добио дародавну
грамату од цара Фјодора (вероватно средином или крајем 90-тих година XVI
века), архимандрит Аксентије је кренуо у Русију 1604. године, да се поклони
новом цару, Борису Годунову, али су га у Угарској убили разбојници (“...на
дороге воры угорскіе побили до смерти...”).186
Осим поменутих контаката са манастирима, Русија је, у време цара Фјодора
Ивановича, ступила у везу и са врхом српског свештенства. Епископ софијски
(“...серпъские земли“),187 Григорије, предао је, 1587. године, грамату руском
цару у којој је молио помоћ за манастир Св. Ђорђа.188 Ова грамата је занимљива
због тога што се из њене садржине може закључити да је део западне Бугарске,
пред крај XVI века, био под јурисдикцијом Пећке патријаршије.
Један од назначајнијих догађаја у односима Русије са Српском православном црквом, у овом периоду, било је успостављање директних односа
руске државе са Пећком патријаршијом. Крајем 1585. године, кратовски митроИсто, стр. 40-41.
Исто, стр. 38.
185
С. Димитријевић, Грађа за српску историју из руских архива и библиотека,
Споменик СКА, LIII, Сарајево 1922, стр. 187; Игуман Лонгин је донео и руски извод
Лествице, која је касније (1617.) преписана у манастиру Возући (Босна). Вид. Ђ.
Слијепчевић, наведено дело, стр. 377.
186
С. Димитријевић, Грађа..., стр. 194.
187
С. Димитријевић, Документи који се тичу..., стр. 39-40.
188
Исто, стр. 40.
183
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полит Висарион предао је цару грамату коју је послао “...архиепископ всеі
сербъскои земли”, са молбом за помоћ једном манастиру у близини Кратова.189 У овој грамати није сачувано место где је забележено име пећког
патријарха, због оштећености документа од влаге, али може се сматрати да је
то био Герасим, који је седео на патријаршијском трону од 1575. до 1586.
године.190 У овом изасланству Пећке патријаршије, поред митрополита кратовског, били су још Гервасије игуман осоговске, “...обитељи пустиножитеља Јаћима” и свештеноинок лесновског манастира Св. Архистратега Михаила и Гаврила, Стеван.191
Раније је већ истакнуто да су готово сви контакти Русије са Српском
православном црквом, у периоду владавине цара Фјодора Ивановича (15841598), били остварени у првих неколико година Фјодорове владавине. После
1588. године (до почетка XVII века), од српских духовника у Русију су ишли
само хиландарски архимандрит Григорије, папраћки игуман Лонгин и
крушедолски архимандрит Аксентије. Постоје два основна разлога за овај
скоро потпуни прекид поменутих односа. Први разлог био је, свакако, избијање Дугог рата (1593-1606) између Хабсбуршке Монархије и Турске. Српски монаси и свештеници нису могли да путују до Русије преко ратом захваћених области, које су пустошиле турске и татарске ордије. Други разлог
може се потражити у чињеници да је Московска митрополија, почетком
1589. године, уз сагласност васељенског патријарха, постала Патријаршија.
Значајну улогу у томе је одиграо царев шурак, незванично најмоћнији човек
Русије, Борис Годунов.
Још за живота Ивана Грозног, Борис Годунов је имао велики утицај у
Русији јер је уживао готово неограничено поверење цара. После Иванове
смрти, с обзиром на неспособност и слабоумност цара Фјодора, управљање
државом практично је преузео Годунов.192 Његови циљеви били су да војнички ојача Русију (нарочито одбрану од упада кримских Татара), поврати
бар део изгубљених територија на северу и оствари неке од идеолошких
Исто, стр. 38. Ово се, вероватно, односило на монашку ћелију посвећену Ваведењу
Пречисте Богородице (околина Кратова). Вид. В. Петковић, Преглед црквених
споменика кроз повесницу српског народа, Београд 1950, стр. 154.
190
С. Димитријевић Документи који се тичу..., стр. 38-39.
191
Исто, стр. 39.
192
Енглески савременици (1589.) Бориса Годунова назвали су Лордом-протектором
Русије (“Lord-protector of Russia”), док је К. Н. Бестужев-Рјумин тврдио да је у то
време московска политика била – политика Годунова (“С этих пор политика
московская есть политика Годунова”). Вид. С. Ф. Платонов, Борис Годунов, Прага
1924, стр. 16, 62.
189
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амбиција ранијих руских владара. У контексту овог последњег, треба посматрати Борисове напоре да се успостави Патријаршија. Поред тога, уздизање руске цркве у хијерархији православних цркава донело је Борису Годунову снажну подршку руског свештенства и монаштва, што је, вероватно,
пресудно утицало на његово касније заузимање царског трона.
Процес придобијања источних патријараха за успостављање руске патријаршије започео је још 1586. године, када је у Москву стигао антиохијски
патријарх Јоаким.193 То је био први случај доласка неког источног патријарха
у Москву.194 До тада су у Русију (углавном по милостињу) долазили само,
“...греческие иерархи низших степеней”.195
Две године касније, Москву је посетио константинопољски (васељенски) патријарх Јеремија. После дужег боравка у Русији, васељенски патријарх је дао сагласност за постављење патријарха у Москви. На Црквеном
сабору, 26. јануара 1589. године, за првог московског патријарха био је
изабран Јов, дотадашњи московски митрополит.196
Овим је руска црква заузела високо место у хијерархији православних
цркава, чиме је наглашено значајно место Руског Царства у хришћанском
свету. То је значило испуњење једног дела универзалних претензија ранијих
руских царева. После овога, руски владари су изгубили интерес за духовноидеолошком подршком Српске православне цркве, већ су настојали да се
повежу са највећим духовним центрима Источног хришћанства, којима су
доминирали Грци (Цариград, Антиохија, Александрија и Јерусалим). Тако је
била завршена прва фаза у односима Русије и Српске православне цркве, у
којој је централно место заузимао духовно-идеолошки аспект. Прву и другу
фазу поменутих односа, јасно је раздвајао (хронолошки и суштински) период
великих искушења за руску државу и Српску православну цркву. Русију је
чекало смутно време (1598-1613), а Српску православну цркву, Дуги рат
(1593-1606), у коме је она организовала отпор турској доминацији.

Исто, стр. 110.
Исто.
195
Исто.
196
Исто, стр. 117-118.
193
194
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5. ПАТРИЈАРХ ЈОВАН II (1592-1614)
И БОРБА ПРОТИВ ТУРСКЕ
Средином XVI века, снага римокатоличке цркве била је озбиљно
уздрмана неочекиваном силином реформаторског покрета. Лутерани и калвинисти преотели су католицима читаву северну, као и делове западне и
централне Европе. Суочена са озбиљном кризом папског ауторитета, католичка црква је била приморана да поведе контраофанзиву. Идејна основа
католичке Контрареформације лежала је у одлукама Сабора у Тренту или
Тридентског Концила (1545-1547, 1551-1552 и 1561-1562).197 Оштрица Контрареформације није била уперена само против протестаната већ и против “шизматика” (православних) у источној и југоисточној Европи. Балкан и јужно-словенске земље представљали су једну од главних дестинација католичке акције.
Жестоку борбу католичке реакције, против Реформације, у северозападним крајевима јужнословенских земаља, започео је 1563. године, загребачки
бискуп Јурај Драшковић, каснији хрватски бан (1567-1578).198 Његова делатност битно је успорила ширење протестантизма и његов утицај ограничила
на, релативно, мали број хрватских племића.199 Ово заустављање протестантске експанзије, готово пред самим вратима католичке Италије, охрабрило је
Ватикан да поведе нову акцију, овога пута, против православља на Балкану и
у источној Европи.
Папа Гргур XIII (1572-1588) настојао је да оснажи утицај католичке
цркве на словенској обали Јадрана, нарочито у јужној Далмацији, Дубровнику и Котору. Далмација, као снажно католичко упориште, требало је да
послужи ширењу прозелитизма према унутрашњости Балкана, нарочито ка
пространим областима под јурисдикцијом Пећке патријаршије. Крајњи циљ
било је придобијање српског патријарха и свештенства за унију.
Борбу за ширење папског утицаја, Ватикан је водио на широком фронту
од Средоземља до Балтика. Поред Балкана, мета католичке експанзије била
су огромна пространства источне Европе са бројним православним живљем
D. Živojinović, Uspon Evrope 1450-1789, Novi Sad 1989, 90; Ј. Радонић, Римска
курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века, Београд 1950, 3-4.
198
“Остаци остатака” Хрватске у борби за опстанак, (Клаић, Моачанин,
Графенауер, Бах, Комбол), у: Историја народа Југославије, II, Београд 1960, 429.
199
Исто.
197
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у Малој и Белој Русији, Влашкој и Молдавији и снажним протестантским,
углавном калвинистичким, енклавама у Литванији и Ердељу. Папски изасланици су покушали да учине нешто више по питању уније чак и у Руском
Царству.200
Кључ успеха католичке пропаганде у источној Европи налазио се у
Пољској. У великој, етнички разноврсној, пољско-литванској држави значајан проценат становништва припадао је православној, или протестантским
вероисповестима. Унијаћење православних и заустављање експанзије протестаната (нарочито у Литванији), били су главни задаци језуита, који су од
средине XVI века стално присутни у Пољској. Од 1565. године, језуити
преузимају контролу над школством у пољско-литванској држави, а нарочито јак утицај су имали на Универзитету у Кракову.201 Поред језуита,
снажну улогу у спровођењу политике Ватикана у Пољској, имао је папски
нунције, стално присутан у Варшави од 1556. године.202 Очигледно да је циљ
Ватикана био да од Пољске начини “тврђаву” католичанства на истоку Европе, одакле ће се прозелитизам ширити, не само ка Русији и Прибалтику, већ
и према деловима централне Европе и Балкана (Ердељ, Молдавија).
Неколико година после завршетка Сабора у Тренту (1565), папа Пије V
послао је стонског бискупа Бонифација Стефановића Драколицу у Москву да
„испита терен”, односно, да цара Ивана Грозног обавести о одлукама Сабора.203
Римски папа је по свој прилици, потцењивао, или није довољно познавао
верски фанатизам московског владара, чим је помишљао на то да је некакав
католички утицај био могућ у Русији. Слаби изгледи за успех уније у Русији
нису обесхрабрили Римску курију. Ватикан је, пред крај XVI века, покушао
да свој утицај на истоку ојача посредно – склапањем савеза са Русијом, против Турске.

Опширније о томе вид. Ј. Радонић, Римско папство и Московско царство пред крај
XVI века, Глас САН, СХСIII, Београд 1949, 31-71.
201
D. Živojinović, наведено дело, стр. 72.
202
Папски нунције имао је на варшавском двору велики утицај и увид у све државне
послове. Он није био само папски изасланик, већ и експонент политике бечког двора а
неретко, и прави шпијун у служби Хабсбуршке Монархије. На пример, у периоду од
1563. до 1573. године, папски нунције Комендоне сакупљао је податке о пољској
војсци утврђењима, наоружању, тактици итд. Центар његове агентуре био је краковски
Капитол, кога су савременици називали ''Тројанским коњем Ватикана'' у Пољској.
Опширније о томе вид. В. А. Голобуцкий, Освободительная воина украинского народа
под руководством Хмельницкого, Москва 1954, стр. 9.
203
Ј. Радонић, наведено дело, стр. 31-71.
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Поред обновљене и оснажене Пећке патријаршије, главну препреку
ширењу католичког утицаја у унутрашњости Балкана представљала је турска
власт. Рушење турске доминације на Балкану, односно, протеривање Турака из
Европе, широм би отворило врата католичкој експанзији. Ту су се у потпуности
покла-пали верски интерес Ватикана и политички интерес бечког двора.
Привидна слабост Турске, пред крај XVI века, оснажила је амбиције
римских папа и Хабсбурга да покушају оно што је реално, било неизводиво –
да сруше Турско Царство. Недостатак ратничке способности наследника
Сулејмана Законодавца, Селима II (1566-1574) и Мурата III (1574-1595)
појачао је илузију о могућем слому Турске.204 У другој половини XVI века
трајали су непрекидни сукоби на граници Хабсбуршке Монархије и Турске.
То је био рат “ниског интензитета” – непрекидни низ судара крајишких
војски, без већих покрета трупа. Један од таквих сукоба била је тзв. ''трећа
битка'' код Сиска, 1593. године, где су Турци били потучени и која је
послужила као повод за избијање Дугог рата (1593-1606). Овај пораз
славног турског крајишника, Хасан-паше Предојевића, навео је Турску да
отворено иступи против Аустрије.
Још пре формалног почетка рата папа Климент VIII је радио на стварању
једног великог савеза хришћанских земаља у борби против Турака.205 Пошто
му није пошло за руком да, за рат против Турске, придобије западноевропске
земље, па чак ни католичку Шпанију, Климент VIII почео је озбиљно да
размишља о православном делу Европе као потенцијалном савезнику у рату
против неверника. Учени свештеници Далмације, Дубровника и Боке
утицали су на Римску курију да почне озбиљно да рачуна на Словене
(католике и православне), као на снагу која је у стању да одагна Турке из
Европе.206 Хварски бискуп Петар Чедолини и бискуп Корчуле Аугустин
Квинчић, у својим писмима Римској курији, тврдили су да је Турска “трула и
слаба”, те да се не би могла одупрети савезу Пољске и Русије. Поред тога,
истицали су да би учешће Русије у рату против Османлија могло да покрене
на устанак православне народе на Балкану.207 То је био наговештај повратка

Селим II и Мурат III нису никада лично учествовали у неком походу турске војске,
што је, до тада, била обавеза османских владара. Вид. Р. Самарџић, Мехмед Соколовић,
Београд 1995, 267-565.
205
Р. Самарџић, Срби у ратовима Турске до 1683, у: Историја српског народа, III-1,
Београд 1994, стр. 230.
206
Исто, стр. 231.
207
Исто.
204
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Срба на политичку сцену Европе, односно, први случај посвећивања пажње
покореним народима као важном чиниоцу у борби против Турске.
У циљу стварања широког савеза хришћанских земаља, папа Климент
VIII је послао сплитског свештеника Александра Комуловића, 1593. године,
у Ердељ, Влашку и Молдавију а касније и у Пољску и Русију. Све ове
Комуловићеве дипломатске мисије су се завршиле неуспехом.
Ердељ и подунавске кнежевине, као вазали турског султана плашили су
се одмазде и нису желели одмах да се упусте у ризик рата против Турака.
Што се Пољске и Русије тиче, оне такође нису ни помишљале да се упусте у
рат против Османског Царства, јер су имале своје унутрашње проблеме.
У периоду од 1591. до 1593. године, Пољску је потресао снажан устанак
запорошких козака под вођством хетмана Кристофа Косинског.208 Козаци су
затражили помоћ од Русије, очекујући да она војнички интервенише.209 Међутим, Русија је 1587. године потписала примирје са Пољском на 15 година (до
1602. године), што је било потврђено и 1591. године.210 Осим тога, Русија је
тада била у рату са Шведском (1590-1593)211 па је то био додатни разлог да
се остане по страни у пољско-козачком сукобу. Иако је устанак Косинског био
крваво угушен 1593. године, нови козачки устанак избио је непуну годину касније.212 Ови козачки устанци, стална напетост између Пољске и Русије и њихово
неучествовање у рату против Турске, омогућили су кримским и добручким
Татарима да притекну у помоћ турској војсци у Панонији. То ће најтеже на
бојном пољу осетити, касније, српски устаници у Банату.
Руска држава је имала неколико јаких разлога да остане по страни у
Дугом рату. Борис Годунов (као незванични владар) веома је добро знао, да
би рат против Турске довео руску војску у ситуацију да се бори против
неупоредиво јаче ратне силе, него што су то били кримски Татари (турски
вазали), са којима су Руси једва излазили на крај. Руси су се веома добро
Сведочанства о овом устанку оставио је тадашњи крунски хетман (главни војни
заповедник), пан Станислав Жулкјевски (Listy St. Zolkiewskiego ), који је имао великог
удела у његовом гушењу. Вид. В. А. Голобуцкий, наведено дело, стр. 32-33.
209
Исто.
210
С. Ф. Платонов, Борис Годунов, Прага 1924, стр. 82-83.
211
Исто, стр. 83-87.
212
Вођа овог устанка био је атаман Северин Наљевајко. Његов циљ (као и Косинског)
био је да изазове руску интервенцију. На козачкој скупштини у Перејаславу
(Перејаславска Рада) 1596. године, први пут је јавно истакнута жеља за уједињењем
Мале Русије (Украјине) са Русијом. Опширније о томе вид. В. А. Голобуцкий,
наведено дело, стр. 34.
208
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сећали татарског напада на Москву 1571. године и пожара који је, тада, прогутао велики део престонице.213 У најбољем случају, Русија је могла да организује одбрану од татарских упада,214 али о некој већој офанзиви против
Турске, није могло бити ни говора. Улазак у рат против Османског Царства,
директно би изложио руске територије између Црног и Каспијског Мора
(Кабардинску, Кахетинску, Закавказје и сам Астрахан) нападима турскотатарских ордија. Осим тога, од ратовања са Турском, Русима је било много
важније учвршћивање власти на територијама које су повратили од Швеђана
(област од Нарве до Кореле) и освајање нових територија у Сибиру (Пелим1593, Березов-1593, Обдорск-1593, Наримски острог-1596, Кетски острог1596, Мангазеја-1601, Томск- 1604, итд).215
Ови дипломатски неуспеси папе Климента VIII на истоку Европе, још
јаче су усмерили пажњу Ватикана ка балканским просторима. Римска курија
је сматрала да би придобијањем Српске православне цркве за рат против
Турака био учињен први корак ка доминацији Рима над пећким патријарсима. С друге стране, српска црква је имала интереса да крене у борбу
против османске власти. Положај Српске православне цркве, као и читавог
српског народа, у Турској, почео је да се погоршава. Криза османског феудалног уређења и велика корупција у бирократском апарату, као и недостатак великих ратних похода (ратног плена), довели су до озбиљне кризе и
распадања тимарског уређења.216
Српски феудални елементи, који су били повезани са црквом и пружали
јој значајну материјалну подршку, почели су да губе место у феудалној структури феудалног друштва. Број повлашћених хришћана у турској војсци, крајем XVI века, био је вишеструко нижи него на почетку владавине Сулејмана
Величанственог.217 Спахије и кнезови који нису били прешли у ислам изгубили су место на феудалној лествици, а под удар је дошла и црква као
највећи феудални поседник у српском друштву. Постепено свођење српских
феудалних елемената на безначајне чиниоце, довело је до поклапања верске
С. Ф. Платонов, наведено дело, стр. 99-100.
Годунов је сакупио велику војску да одбрани Москву од татарског напада, 1591.
године. Видевши руску војску у бојном реду под Москвом, Татари су се повукли, а
Борис Годунов је то прогласио за своју велику победу. Опширније о томе вид. С. Ф.
Платонов, наведено дело, стр. 100.
215
С. Ф. Платонов, наведено дело, стр. 101-103, 105-106.
216
Р. Самарџић, Српска православна црква у XVI и XVII веку, у: Историја српског
народа, III-2, стр. 71.
217
Исто.
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и класне супротстављености. Осим тога, у Турској крајем XVI века дошло је
до јачања верског фанатизма и нетрпељивости, не само према хришћанима,
већ и према исламским учењима, другачијим од званичног (сунитског).218
Овакво стање натерало је врх српске цркве да размишља о одлучнијем
отпору Турцима. Вођење борбе против Турака, у том тренутку, било је могуће само уз помоћ западних држава. Због већ наведених разлога, Русија није
била спремна, ни вољна, да уђе у рат против Турске. По свему судећи, то је
било добро познато српском патријарху Јовану II Кантулу (1592-1614) који
није успоставио везе са Русијом, већ се окренуо Хабсбуршкој Монархији и
папи Клименту VIII.219
О патријарху Јовану II, који је био једна од најзанимљивијих и најдинамичнијих личности наше историје, зна се сразмерно мало. Он је био изабран за патријарха 1592. године, што је султан (исте године) потврдио својим
бератом.220 По његовом презимену – Кантул, може се претпоставити да је
био влашког порекла.221 Његов живот није довољно расветљен, осим периода
када је седео на патријаршијском трону.
Патријарх Јован II Кантул први пут се помиње 1592. године, у вези са
обнављањем патријаршијске цркве у Пећи.222
Имајући у виду огроман утицај цркве, као једине институције српског
народа, папа Климент VIII је настојао да покрене устанак на Балкану преко
патријарха Јована II и херцеговачког митрополита Висариона. Осим њих,
папа је ступио у контакт и са охридским архиепископом Атанасијем, који је
имао велики утицај у Албанији где се, такође, очекивала побуна против
Турака. План папе Климента VIII (као што је већ истакнуто) није предвиђао
само подизање устанка против Турске, већ и придобијање врха српске и
охридске цркве за унију. То је, вероватно, од самог почетка било јасно и
патријарху Јовану II, тако да он није имао никаквих илузија у погледу
папиних намера. Ипак, борба против
Исто.
“Сем Јована патријарха, сви су остали наши патријарси XVII века, имали мањих
или већих веза са Русијом...” . Вид. С. Димитријевић, Одношаји пећских патријараха
са Русијом у XVII веку, Глас СКА, LVIII, Београд 1900, стр. 225.
220
Р. Самарџић, Српска православна црква у XVI и XVII веку, у: Историја српског
народа, III-2, стр. 68; Ђ. Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, I, Београд
1991, стр. 322.
221
Ћ. Слијепчевић, наведено дело, стр. 322 – 323.
222
Исто.
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Турака била је у првом плану и Српска православна црква је радила на
народном покрету, чији је први израз био устанак Срба у Банату 1594. године.
Устанички покрет банатских Срба представљао је озбиљну претњу турским војним плановима на угарском ратишту. У позадини главног попришта
код Острогона, између Ердеља и Србије, у близини непоуздане Влашке,
банатски устанак имао је, не само војничку, већ и политичку тежину.Он је
означио почетак српског отпора турској власти и иницирао антитурске
акције у Ердељу и Влашкој. У пролеће 1594. године, српски устаници су
ослободили велики део Баната и градове Охат, Бечкерек, Бечеј, Тител и
Липову.223 Један од највећих успеха устаника било је заузимање утврђеног
града Фачета. Банатски српски устаници обраћали су се за помоћ Хабсбурзима и ердељском кнезу Жигмунду (Сигисмунду) Баторију, кога су чак
прогласили српским краљем, али све је било узалуд.224 Кнез Жигмунд је
желео да започне рат против Турске и зато је преговарао са бечким двором и
влашким војводом, али ердељска сталешка скупштина упорно је одбијала да
Ердељ ступи у непријатељство са султаном.225 Ово оклевање Ердељаца било
је један од кључних момената који су одредили судбину устанка.
Због снажног притиска аустријске војске код Острогона, Турци нису
могли да обрате већу пажњу на збивања у Банату и Ердељу. Тек када су Аустријанци дигли опсаду Острогона, због приближавања велике војске будимског паше и кримских Татара (29. јуна 1594), Турци су могли снажније да
наступе против устаника и да у исто време, војном претњом задрже Ердељ у
покорности.226 Удружена војска будимског и темишварског паше потукла је
устанике код Бечкерека и Темишвара и до средине јула 1594. године, покорила Банат. Последње упориште српских устаника, утврђени град Фачет, предат
је Турцима почетком августа, по наређењу ердељског кнеза Жигмунда.227
Улога српске цркве у банатском устанку није довољно расветљена.
Међутим, помињање вршачког епископа Теодора Тиводоровића (Теодоровића) као једног од вођа устанка и чињеница да су га Турци, после гушења
устанка, уморили грозном смрћу,228 казује на битан утицај цркве у банатском
Народни покрети и устанци крајем XVI и почетком XVII века (Ђурђев,
Чубриловић, Тадић), у: Историја народа Југославије, II, стр. 471.
224
Исто.
225
Исто, стр. 470-471.
226
Исто.
227
Исто.
228
Вршачког епископа Турци су живог одрали. Вид. Народни покрети и устанци
крајем XVI и почетком XVII века (Ђурђев, Чубриловић, Тадић), у: Историја народа
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устанку. Осим тога, спаљивање моштију Св. Саве, априла 1594. године, на
Врачару, по наређењу Синан-паше, предтављало је акт одмазде, очигледно
уперен против Српске православне цркве. То доказује да су Турци врло
добро знали ко стоји иза устанка и других антитурских акција на Балкану.
Слом банатског устанка није представљао и крај српске борбе. Уласком
Ердеља у рат против Турске, 1595. године, Срби су опет постали значајан
војни чинилац Дугог рата. Бројне српске пребеглице из Баната ступиле су у
редове ердељске војске и учествовале у свим важнијим борбама 1595-96. У
другој половини 1595. године, Ердељци су освојили неке градове које су,
раније, у банатском устанку ослободили Срби (Липову, Чанад, Вршац, Арад,
Фачет). Велику помоћ у томе пружили су им Срби из тих градова.229 У
нападу ердељске војске на Темишвар, јуна 1596. године, учествовали су и
српски одреди које су предводили Сава Темишварац, Ђорђе СланкаменацРац и Дели-Марко.
Сем учешћа у аустријској и ердељској војсци, Срби су водили борбу
против Турака и кроз разне облике хајдучије. Велики одреди хајдука
крстарили су по унутрашњости Србије и ометали турске транспорте. Сви
важнији путеви западне и централне Србије били су несигурни а хајдуци су
нападали и градове. Један од најпознатијих хајдучких вођа био је Новак
Дебељак, чији су хајдучки одреди нападали турска упоришта, не само у
унутрашњости Србије, већ и у Бугарској. Хајдучки упади у Кладово,
Никопољ, Плевну и Софију, представљали су озбиљну претњу линијама
снабдевања турске војске и безбедности у унутрашњости Балкана.
Поред Баната и Србије, устаничко расположење захватило је и Србе у
источној Херцеговини. Њега је подстицао врх Српске православне цркве,
нарочито митрополит херцеговачки Висарион. Преко фра Доминика Андријашевића из Дубровника, потоњег бискупа Скадра, митрополит Висарион је
ступио у контакт (1596.) са царем Рудолфом II и пренео поруку о спремности
херцеговачких и брдских главара да покрену народ против Турака.230 О
овоме је био обавештен и папа Климент VIII.231

Југославије, II, стр. 471 ; Р. Грујић, Православна српска црква, Београд – Крагујевац
1995, стр. 87.
229
Народни покрети и устанци..., у:Историја народа Југославије, II, стр. 471.
230
Ј. Радонић, Римска курија и јужнословенске земље, стр. 9.
231
Исто; Ђ. Слијепчевић, наведено дело, стр. 324.
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Све ово је организовао патријарх Јован II, који је и сам контактирао са
западним владарима и папом преко калуђера Дамјана Љубибратића. Овај
пећки монах је, као патријархов емисар путовао у Напуљ, Рим, Фиренцу, чак
и Мадрид.232 На жалост, мало се зна о овом првом правом српском дипломати Новог века. Његова активност била је изузетно важна у времену када су
се Срби налазили у средишту дипломатских акција многих европских дворова. Оне се нису односиле само на рат против Турске, већ и на њихове
међусобне сукобе интереса. Тако, на пример, Шпанија и њен намесник у
Напуљу били су веома заинтересовани за подизање устанка у Херцеговини,
Зети и Албанији, због намере да се, на штету Млетачке Републике, дочепају
Котора, зетског и албанског приморја.233 У тим шпанским политичким
комбинацијама, незаобилазан је био контакт са патријархом Јованом II
односно, његовим преговарачем, монахом Дамјаном Љубибратићем. Вероватно су и устанци Бјелопавлића, Пивљана, Никшића и Дробњака, током
1597. године, били подстакнути од стране Аустрије или Шпаније, преко
Никшићког војводе Грдана, који је одржавао сталне везе са патријархом
Јованом II.234 Посебно су били значајни и занимљиви дипломатски контакти
српског патријарха и Римске курије. У периоду од 1598. до 1601. године,
патријарх Јован II је преко калуђера Дамјана преговарао са папом Климентом VIII о слању помоћи за борбу против Турака.235 Међутим, главни
папин циљ било је провођење уније, као што је већ речено, а евентуално
протеривање Турака са Балкана само је требало да олакша тај посао. То папа
чак није ни крио, већ је отворено условљавао слање помоћи преласком
српског патријарха на унију. Овакви отворени притисци Ватикана на српску
цркву трајали су све до завршетка Дугог рата, 1606. године. После тога је
Римска курија, много суптилније, преко мисионара, ширила свој утицај на
унутрашњост Балкана. Српски патријарх Јован II је и после 1606. године
наставио дипломатску активност. Преговарао је са савојским, мантовским и
тосканским војводом, наравно, опет преко неизбежног калуђера Дамјана
Љубибратића, све у нади да ће неко са Запада ипак подржати борбу Срба
против Турака. Сви ови дипломатски покушаји остали су без резултата.
Ипак, Дуги рат представљао је један од преломних тренутака српске исто-

Ј. Радонић, наведено место.
Исто.
234
Херцеговачки митрополит Висарион помињао је војводу Грдана у својим порукама
цару Рудолфу II а напуљски намесник је одржавао везу са Грданом преко калуђера
Дамјана Љубибратића и “некога Босанца Јеремије”. Вид. Ј. Радонић, наведено место.
235
Ј. Радонић, наведено дело, стр. 9-12.
232

233
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рије. Срби су тада постали значајан фактор у политици Запада према
Турској, што је значило повратак Срба на историјску позорницу Европе.
Већ је речено да патријарх Јован II није ступао у везе са руским владарима. Неспремност Русије (из већ наведених разлога) да ступи у рат против
Турске, условила је недостатак руско-српских веза у периоду трајања Дугог
рата. У време патријарха Јована II (1592-1614), поред већ наведених (у претходном поглављу) ретких случајева одлазака изасланстава српских манастира, током 90-тих година XVI века, забележена су још само два случаја
контаката српских духовника са руском државом. Изасланство манастира
Хиландара боравило је у Русији 1603. године, а папраћки игуман Лонгин био
је у Русији 1607. године и од цара Василија Ивановича Шујског добио
“поновљење” дародавних грамата из 1585. и 1592. године.236 Као што је већ
речено на крају претходног поглавља, период Дугог рата (1593-1606) и
смутног времена (1598-1613), о коме ће бити више речи у наредном поглављу, представљају празнину у односима Русије и Српске православне
цркве. То је била упадљива временска граница између два периода, у којима
су се ти односи суштински разликовали. Русија у XVII веку, са новом
династијом и обновљеним самодржављем, креће ка свом успону. Српска
православна црква долази у све већу опасност, не само због снажног притиска турских власти, већ и због појачане католичке пропаганде, која је
кренула 20-тих година XVII века.

С. Петковић, Хиландар и Русија у XVI и XVII веку, Казивања о Светој Гори, Београд
1995, стр. 152; Овом приликом, С. Петковић се позвао на резултате научноистраживачког рада Франка Кемпфера (F.Kämpfer, Die russischen Urkunden im Archiv
des Klosters Hilandar, Хиландарски зборник 6, Београд 1986, стр. 286-288); С.
Димитријевић, Грађа за српску историју из руских архива и библиотека, Споменик
СКА, LIII, Сарајево 1922, стр. 187.
236
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ДЕО ДРУГИ
ПАТРИЈАРХ ПАЈСИЈЕ (1614-1647) И „МОНАШКА
ДИПЛОМАТИЈА”, КАО БРАНА КАТОЛИЧКОМ
ПРОЗЕЛИТИЗМУ

Крај XVI и почетак XVII века, донели су бурне догађаје у Русији и на
Балкану. Веома активно учешће Срба у Дугом рату и држање Српске православне цркве у том периоду, навели су Турке да заузму чвршћи став према
Пећкој патријаршији. Турци нису могли да забораве и опросте патријарху
Јовану II сарадњу са Аустријом и папом за време рата и његова смрт (1614.)
требало је да послужи као упозорење каснијим патријарсима.237 Његов наследник, патријарх Пајсије, у намери да обезбеди што боље услове за опстанак Цркве и народа, настојао је да успостави добре односе са Портом али
упоредо, и са Римом и Москвом.238 Везе са Русијом, прекинуте у време Дугог
рата и смутног времена (“смутное время”) могле су поново да буду успостављене, али са битно другачијим карактеристикама него у претходном веку.
У време док су српски народ и Црква, кроз борбу против Турака у Дугом рату, постајали битан фактор на политичкој сцени југоисточне Европе,
Русија је пролазила кроз једну од највећих криза у њеној историји. Смрћу
последњег Рјуриковича, цара Фјодора Ивановича, 1598. године, било је
отворено питање наслеђа руског престола и многи претенденти, домаћи и
страни, кренули су у акцију. Земски Сабор, у коме је доминирало свештенство и чиновничко племство, изабрало је за цара Бориса Годунова, упркос
противљењу крупног племства (бојара).239 Годунов је још за живота цара
Патријарх Јован је умро 14. октобра 1614. године, у Цариграду. Чињеница да је
Пајсије био изабран за патријарха 10 дана раније (4. октобра) указује на сумњиве
околности под којима је патријарх Јован изгубио живот и патријаршијски трон. Вид.
Ђ. Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, I, Београд 1991, стр. 327.
238
Исто, стр. 73-86.
239
Борис Годунов је придобио свештенство својим ангажовањем на стварању
Московске патријаршије 1589. године, а чиновничко племство Законом о враћању
237
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Фјодора имао кључну улогу у управљању државом, али бојари га нису
волели и оптуживали су га за смрт царевића Димитрија.240
Непопуларност Бориса Годунова код крупног племства, али и код обичних људи, због наводног убиства правог наследника руског престола, олакшала је посао Лажном Димитрију,241 самозванцу који је желео да се докопа
Кремља, уз помоћ Пољака и властољубивих руских бојара. Тачније, иза
свега тога стајала је Пољска, која је искористила појаву самозванца (1603.) и
унутрашње сукобе у Русији, да изврши инвазију на Москву. Упоредо са
напредовањем пољске војске ка Москви (1604), самозванац и његови сарадници су подбуњивали козаке на јужним границама Царства.242 Нападнут на
два фронта, цар Борис Годунов је успео да победи самозванчеву војску и
заустави побуњене козаке (зима 1604-1605), али је његова смрт, 13. априла
1605. године, преокренула ситуацију.243
Три недеље после Борисове смрти, његова војска је прешла на страну Лажног Димитрија, а на југу Русије ширила се козачка побуна. Самозванац је ушао у
Москву 20. јуна 1605. године, а после месец дана крунисао се за цара у Успенском сабору.244 Међутим, његова власт је трајала кратко и већ следеће године
(17-18. маја 1606. ) у Москви је избила побуна у којој је Лажни Димитрије био
убијен, а бојари су (19. маја) за цара изабрали Василија Шујског.245
Смрт Бориса Годунова, краткотрајна владавина Лажног Димитрија (16051606) и бојарска побуна која је на царски престо довела Василија Шујског,
одбеглих мужика из 1597. године. П. Миљуков, Историја Русије, Београд 1939, стр.
125.
240
Исто, стр. 125-126.
241
Самозванчево право име било је Григорије Отрепјев. Он је био православни монах,
све до свог бекства у Пољску и проглашења за наследника руског престола. Чињенице
о отвореној сарадњи Лажног Димитрија са језуитима и његов прелазак на католичку
веру (24. априла 1604. године) јасно доказују ко је био главни организатор свега тога.
О свом преласку на католичанство, Лажни Димитрије је обавестио папу Климента
VIII, писмом на пољском језику.Опширније о томе вид. С. Ф. Платонов, Смутное
время, Прага 1924, стр. 95.
242
Исто, стр. 102-106.
243
Војска Лажног Димитрија, састављена од Пољака, Литванаца и побуњених Руса
била је потучена у јесен 1604. године, на путу измежу Новгорода-Северског и Севска.
После тога, Лажни Димитрије се повукао на југ, у утврђени погранични град Путиваљ,
који је убрзо био опседнут од стране московске војске. Побуњени козаци су, у
међувремену, били опкољени у граду Крому, јужно од Москве. Опширније о томе вид.
С. Ф. Платонов, наведено дело, стр. 107-108.
244
Исто, стр. 112.
245
Исто, стр. 117-118.
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означили су почетак кулминације хаоса у Русији. Против новог цара (Шујског) побунили су се сељаци и козаци (Иван Болотњиков) 1606. године. С друге
стране, Пољска је иницирала појаву новог самозванца, другог Лажног Димитрија, у историји познатог и као Тушински Разбојник.246 Отворена војна
подршка Пољске новом самозванцу, приморала је цара Василија да закључи
уговор са Шведском 1609. године, по коме је Русија била обавезна да
Швеђанима уступи Кексхолм, у замену за шведску војну помоћ.247
Страхујући да Шведска не ојача своју доминацију у Русији и на Балтику,
пољски краљ Сигисмунд III (1587-1632) ушао je у отворени рат против
Русије и Шведске, који се завршио поразом руско-шведске војске код Клушина 1610. године, и освајањем Москве.248 Тако је практично престала да
постоји руска држава. Престоницу и западни део земље контролисали су
Пољаци, док су Швеђани владали Новгородом и северном Русијом. У
осталим деловима земље (нарочито на југу) владала је анархија. Смутно
време доживљавало је свој врхунац.
Овакво стање трајало је све до 1612. године, када је кнез Димитрије
Пожарски, на челу једне грађанско-племићке војске, којој се прикључио и
део козака, ослободио Москву од Пољака и наговестио почетак обнове
Русије. Земски Сабор је изабрао (7. фебруара 1613. године) Михаила Фјодоровича Романова за руског цара, што је представљало почетак завођења реда
у Русији. Главну улогу у обнови царског самодржавља, централизоване
управе и система власти по узору на Русију Ивана Грозног, одиграо је
патријарх Филарет, отац Михаила Романова. Древни идеал повезаности
духовне и световне власти, као један од основа московске државне идеологије још од XV века, добио је прави израз у заједничкој владавини
патријарха и цара (оца и сина), Филарета и Михаила Романова.249
Други Лажни Димитрије је окупио одреде Пољака, Литванаца и козака и 1607.
године кренуо на Москву. У селу Тушину, у близини Москве, прогласио је своју
престоницу 1608. године. Њему су се придружили многи бојари, па је и Филарет, отац
Михаила Романова, неко време боравио код самозванца и, чак, тамо био проглашен за
патријарха. Опширније о томе вид. П. Миљуков, наведено дело, стр. 129-130.
247
D. Živojinović, Uspon Evrope (1450-1789), Novi Sad 1989, стр. 324-325.
248
Исто, стр. 325.
249
Улога Филарета Романова у смутном времену била је изузетно занимљива. Филарет
(Фјодор Никитич Романов) био је најопаснији супарник Бориса Годунова у борби за
царски престо. После избора Бориса Годунова за цара, 1598. године, био је приморан
да се закалуђери и оде на север у Антонијевски манастир. Из овога се види да Филарет
није био класични монах. Касније се нашао и међу противницима цара Василија
Шујског, мотивисан жељом да неко из његове породице заузме царски престо. За
246
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Обновљена Русија, која је постепено јачала и учвршћивала царско самодржавље, поново је успоставила везе са Пећком патријаршијом, почетком
20-тих година XVII века. Карактер овновљених веза између Русије и Српске
православне цркве, био је суштински другачији него у време цара Ивана
Грозног. Духовно-идеолошки аспект био је замењен прагматичнијим, политичко-дипломатским мотивом, чиме је започела друга фаза односа Русије и
Српске православне цркве. Обнављање наведених односа било је подстакнуто и неким процесима који су Српску православну цркву ставили у тежи
положај од оног у коме је била током друге половине XVI века. У време
патријарха Пајсија (1614-1647), Црква је била изложена већим фискалним
притисцима од стране турских власти, али и новим, још опаснијим искушењима, изазваним јачањем католичког прозелитизма.
Установљење Конгрегације за пропаганду вере, (Congregatio de Propaganda Fidae) 1622. године, представљало је почетак широке акције Ватикана
на унијаћењу “шизматика” југоисточне Европе. Римска курија је одабрала
прави моменат за појачано ширење своје пропаганде на Балкану.
Прилике у Европи и Турској, у то време, у потпуности су одговарале Риму.
Пораз чешких протестаната на Белој Гори, 1620. године, означио је крај прве
фазе Тридесетогодишњег рата и потпуни тријумф католика.250 Ова победа је
омогућила Ватикану да више пажње посвети Балкану и источној Европи. Криза
у Турском Царству олакшала је рад папских мисионара и Рим је то обилато
користио.251 Српска православна црква и становништво били су изложени “нападима” католичких мисионара, нарочито у северозападним (делови Хрватске и
Словеније) и приморским крајевима (Далмација, Бока Которска). Међутим, папски мисионари су имали амбицију да загазе дубље у унутрашњост Балкана, нарочито у крајеве под јурисдикцијом Пећке патријаршије. Они су преко
Боке Которске, Зете и Црне Горе покушавали да продру до свог главног циља,
“... Србије, пуне шизматика...” (“...Servia, piene de Scismatici...” ).252

време пољске владавине Москвом био је један од главних чланова московског
изасланства, упућеног у Пољску да преговара о династичкој унији Пољске, Литве и
Русије, под условом да син краља Сигисмунда III, Владислав (кандидат за руски
царски престо) пређе у православну веру. Опширније о томе вид. П. Миљуков,
наведено дело, стр. 126-127 и С. Ф. Платонов, наведено дело, стр. 175-177.
250
D. Živojinović, наведено дело, стр. 246.
251
М. Јачов, Списи Конгрегације за пропаганду вере у Риму о Србима 1622-1644, I,
Београд 1986, стр. 4-57.
252
Исто, стр. 321.
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У сврху што боље припреме за почетак верске пропаганде у југоисточној Европи, Конгрегација је послала, 1623. године, апостолског визитатора,
Петра Масарека (Pietro Masarecho) у канонску визитацију Угарске, Босне,
Србије и Бугарске.253 Као добар познавалац прилика у унутрашњости Балкана, Петар Масарек је постављен 1624. године, за надбискупа барског и
примаса Србије, са задатком да одмах започне са унијаћењем православних
Срба и ради тога ступи у контакт са патријархом Пајсијем.254
У исто време када је Петар Масарек добио свој задатак, на другом крају
Европе, у Малој Русији (Украјини) дошло је до појачане католичке пропаганде.255 Кијевски митрополит Јов Борецки послао је у Москву, у лето 1624.
године, луцког епископа Исакија Борисковича са писмом намењеним цару
Михаилу и патријарху Филарету, у коме их је молио да приме малоруски
народ и запорошку војску (козаке) под окриље Руског Царства.256 Овакве
молбе су долазиле до Москве и раније, али искључиво од стране запорошких
хетмана и атамана. Ако је кијевски митрополит био принуђен на овакав
корак, то је био јасан знак да је католички прозелитски притисак на православно свештенство и малоруски народ постао веома изражен. Као доказ за
то може послужити чињеница да је следеће (1625.) године, избио козачки
устанак под вођством атамана Жмаила (Самаила).257 Брзом интервенцијом
литванског хетмана Хоткјевича, устанак је био угушен исте године, али је то
био само почетак сталних крвавих немира “на Украјини”.258 Нови козачки
Исто, стр. 12-21.
Р. Самарџић, Српска православна црква у XVI и XVII веку, у: Историја српског
народа, III-2, Београд 1994, стр. 78.
255
Иако је унија између католичке и православне цркве у Малој и Белој Русији била
проглашена још 1596. године, (у Бресту) велики број припадника вискоког
православног свештенства није приступио унији, због чега је на њих католичка црква
вршила велики притисак почетком XVII века. Опширније о томе вид. В. А.
Голобуцкий, Освободительная воина украинского народа под руководством
Хмельницкаго, Москва 1954, стр. 11-12.
256
Исто, стр. 33.
257
Исто, стр. 34.
258
Истo; Кулминација незадовољства малоруског православног становништва била је
изражена у устанку Богдана Хмељницког 1648-1654, чији су узроци лежали у снажном
верском (унијаћење) и економском притиску (енормно ширење велепоседа) Пољака,
али и у покушају да се ставе под контролу (уписом у регистар) запорошки козаци.
Поред наведеног дела В. А. Голобуцког, о ситуацији у Малој Русији, у то време,
опширније вид. В. Мякотин, Очерки социяльнои историй Украины XVII и XVIII ст.
Прага 1924; Б. Федоров, Богдан Хмельницкий, Москва 1941; С. Юшков, Л. Славен, М.
Петровский, К. Гуслисти, Iстория Украіни, Київ 1943; Воссоединение Украины с
Россией, Всемирная История, V, Москва 1954, стр. 138-149.
253

254
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устанак избио је 1631. године, под вођством атамана Тараса Федоровича. Он
је одржавао везе са неколико руских пограничних војних команданата (војводе Литвинов, Уваров и Маскољски), што је посебно забринуло Пољаке.259
Иако је и овај устанак био брзо угушен, важно је истаћи да је атаман
Федорович (као и атаман Жмаил раније) молио руског цара да стави Малу
Русију под своју власт.260 Ове молбе козачких устаника из 1625. и 1631.
године, били су истоветне оној, коју је руском цару упутио кијевски митрополит. Ту се отвара занимљиво питање о улози православног (не само малоруског) свештенства у козачким устанцима. То питање је повезано, у значајној мери, са благонаклоним и покровитељским односима запорошких хетмана
према српским свештеницима касније (током друге половине XVII века), али
о томе ће бити више речи у наредним поглављима.
Ови истовремени притисци католичке цркве на православце Балкана и
источне Европе откривају стратегију Римске курије у процесу унијаћења,
односно, синхронизацију мисионарских акција на широком простору, од
Јадрана до Русије. Покушај да се на Балкану примени малоруски или
белоруски “модел” (Брестовска унија 1596.) или нешто слично, кроз напоре
да се патријарх Пајсије или неко од високог српског православног свештенства придобије за унију, показује да су католички мисионари на унијаћење
православних Словена, гледали као на јединствени процес.
Исте године када је основана Конгрегација за пропаганду вере (1622.),
патријарх Пајсије је обновио везе са Русијом. Поучен лошим искуством свог
претходника патријарха Јована II, патријарх Пајсије није могао да верује
Бечу и Риму, тим пре што су католички мисионари већ кренули у акцију.
Једину подршку, материјалну и духовну патријарх је могао да очекује од
Русије. Успостављање веза са Русијом представљало је једину могућност
Српској православној цркви да добије некакву материјалну помоћ, али и да
се заштити од уније.

259
В. А. Голобуцкий, наведено дело, стр. 34. Атаман Тарас Федорович је са овим
руским војводама склопио споразум, по коме је имао право да се у случају пропасти
устанка, склони са својим козацима на руску територију, тачније, на подручје руског
пограничног града Путивља.
260
Исто; Следеће године избио је руско-пољски рат (1632-1634) на иницијативу
Русије. Руска војска је опсела Смоленск, али је пољски краљ Владислав IV, на челу
велике војске, брзо интервенисао, опколио Русе и приморао их да закључе примирје.
Мир је потписан у Пољановки 1634. године. Том приликом, чинећи компромис са
Москвом, краљ Владислав IV одрекао се претензија на руски престо. Опширније о
томе вид. D. Živojinović, наведено дело, стр. 327.
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Патријарх Пајсије послао је у Русију, 1622. године, вршачког епископа
Антонија. Он је са собом носио три путна листа, један на латинском и два на
пољском језику, пошто је путовао преко Ердеља и Литваније.261 У литванском граду Драгобичу, епископ Антоније био је ухапшен и држан у затвору
15 дана под сумњом да је циљ његовог путовања била шпијунажа.262 У
честим сукобима и напетостима између Русије и пољско-литванске државе,
калуђери (или људи прерушени у њих) били су преносиоци многих важних
порука, па није ни чудо што је епископ Антоније изазвао подозрење,
нарочито на немирној руско-литванској граници. После изласка из затвора у
Драгобичу, епископ Антоније је отишао у град Бели Камен и тамо био гост
малоруског кнеза Адама Вишњовецког.263 Разлог ове посете није познат, а
после кнеза Вишњовецког, вршачки епископ је посетио кнегињу Кортецку и
српског владику Павла (?) који је живео у манастиру на њеном имању.264
После четворонедељног гостовања код владике Павла, епископ Антоније је
отишао у Кијев и тамо, код митрополита Јова Борецког, боравио пет
недеља.265 Из Кијева је епископ кренуо у Москву и био задржан у руском
пограничном граду Путивљу. Пошто није имао царску дародавну грамату,
задржали су га на граници испитали о томе одакле долази, куда и зашто иде
и какве политичке новости има да саопшти из земље из које долази.266
Епископ Антоније је рекао да је пошао да се помоли Св. Богородици у кијевском Печерском манастиру, “...а и митрополиту Јову (Борецком-прим. Д.Т.)
ради свог посла”.267 Какав је то посао епископ Антоније обављао пет недеља
у Кијеву и то код митрополита Борецког, који је две године касније,
отворено тражио уједињење Мале Русије са Русијом?
После извештаја који су о њему послале пограничне власти, из Москве
је стигло наређење да се епископ Антоније (иако није имао царску дародавну
грамату) пусти у Русију. У Москви су га поново саслушали 1. јуна 1622.
године, а цар га је примио шест дана касније.268 Потом је вршачки епископ
С. Димитријевић, Одношаји пећских патријараха са Русијом у XVII веку (у даљем
тексту: Одношаји...), Глас СКА, LVIII, Београд 1900, стр. 226-227.
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Исто, стр. 227.
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Исто.
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Исто.
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Исто.
266
Исто, стр. 226. Ово испитивање епископа Антонија на руској граници показује да
су, у оно време, калуђери заиста служили за сакупљање информација, а како су често
путовали кроз многе земље, могли су да сазнају велики број података важних за војна
и политичка питања.
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С. Димитријевић, наведено дело, стр. 226.
268
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посетио бившег охридског архиепископа Нектарија.269 На опроштајни пријем
код цара Михаила и патријарха Филарета, епископ Антоније је отишао
јануара 1623.270 Иако у изворима нема трагова о томе, може се претпоставити
да је Антонијева посета Русији имала одређени дипломатски значај. Неке
важне чињенице указују да то није била посета ради сакупљања милостиње
или обиласка манастира. Антонијево хапшење у Литви, боравак код једног
од најутицајнијих племића у Малој Русији (кнез Вишњовецки), дуготрајни
боравак у Кијеву код митрополита Борецког, пропуштање у Русију без
дародавне грамате (руске власти су по том питању биле веома строге),
састанак са бившим охридским архиепископом Нектаријем и два виђења са
царем, указују на могућност да је вршачки епископ био у некој дипломатској
мисији. Поред овога, чињеница да епископ Антоније није у Москви добио
никакву материјалну помоћ, ни дародавну грамату за Пећку патријаршију
(прва таква грамата била је издата 1641. године), сведочи да разлог његовог
доласка у Русију сигурно није било сакупљање милостиње.
До следећег званичног контакта Пећке патријаршије и руске државе
дошло је скоро двадесет година касније. У међувремену, притисак католичких мисионара на поједина подручја под јурисдикцијом Пећке патријаршије постајао је све јачи. Нарочиту пажњу Конгрегација је посветила Црној
Гори, Боки и Приморју. Њен циљ био је да се што више приближи средишту
Српске православне цркве, Пећкој патријаршији. На својој 221. генералној
седници, 23. септембра 1636. године, Конгрегација је одлучила да се за мисионара у Паштровиће пошаље апостолски викар, Франческо де Леонардис
(Francesco de Leonardis).271 Његов мисионарски рад у Паштровићима и Црној
Гори довео је до тога да цетињски владика Мардарије пристане 1640. године,
на унију.272 “Митрополиту Мардарију била је намењена улога да буде мост
(подвукао Д.Т.) до патријарха Пајсија...”.273 Међутим, владика Мардарије
није никада лично отишао у Рим да потпише приступање унији, већ је
послао (1640.) свога синовца, архиђакона Висариона и двојицу калуђера,
“...да одају послушност папи”.274

Нектарије је касније постао вологдски митрополит. Умро је 1626. године. Вид. С.
Димитријевић, наведено дело, стр. 227.
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Исто.
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М. Јачов, наведено дело, стр. 259-260.
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Исто, стр. 416-417.
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Ђ. Слијепчевић, наведено дело, стр. 389.
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М. Јачов, наведено дело, стр. 416-417.
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Разлози за ово приближавање цетињског митрополита и римских мисионара могу се потражити у тешком положају (пре свега материјалном), српске
цркве под турском влашћу.275 Са жељом да његова митрополија добије било
какву материјалну помоћ (макар и од Рима), владика Мардарије је пристао да
разговара о унији. Треба рећи да се и сам патријарх Пајсије, 1642. године,
сусретао са католичком свештеницима: Ђорђом Бјанкијем (Giorgio Bianchi),
надбискупом барским276 (почетком 1642) и мисионаром Франческом де
Леонардисом (октобар 1642), али тада није дошло до преговора о унији.277
Српски патријарх је, штавише, отворено оспоравао католичко учење и о
томе писао папи Урбану VIII, 2. новембра 1642. године.278 Иако су ови разговори били (за католике) неуспешни, Конгрегација је одлучила да настави са
покушајима да патријарха Пајсија придобије за унију (“Censuit nomine
Sanctissimi, et Sacrae Congregationis p[raedic]tum Patriarcham hortandum esse
ad unionem”).279
Суочен са све јачим прозелитским притиском и тешким материјалним
стањем у Цркви, патријарх Пајсије је други пут ступио у везу са руском
државом 1641. године, у нади да се из Русије може добити материјална
помоћ. Скопски митрополит Симеон отишао је у Русију, 1641. године, “на
вечно живљење”, због турских прогона.280 Њему је патријарх Пајсије нало-жио
да издејствује добијање царске дародавне грамате за Патријаршију. Митрополит
Симеон је стигао у Москву са јеромонахом манастира Св. Јована Претече,
Пахомијем, монахом Андроником и тројицом слугу.281 Убрзо по доласку у
Mоскву, митрополит Симеон добио je царску дародавну грамату по којој је
пећки патријарх (или његови изасланици) могао да долази у Русију по
материјалну помоћ, сваке седме или осме године (“...въ тотъ въ Петцкой
монастирь Вознесенія Господня дати нашу жалованую грамоту...”).282
Следеће, 1642. године, у Русију је дошао “на вечно живљење”, брат митрополита Симеона, кнез Христофор, а 1643. године и ђакон Дионисије, из пећЂ. Слијепчевић, наведено дело, стр. 389.
М. Јачов, наведено дело, стр. 544-545.
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Исто, стр.544-545, 579.
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Исто, стр. 580-585.
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Исто, стр. 586. Ова одлука била је донета на XI генералној седници Конгрегације
(19. јун 1645.), којој је присуствовао и папа Урбан VIII.
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С. Димитријевић, Одношаји...(Глас СКА, LVIII), стр. 228-229.
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Исто.
282
Исто, стр. 229-230; С. Димитријевић, Прилози расправи “Одношаји пећских
патријараха са Русијом у XVII веку” (у даљем тексту: Прилози...), Споменик СКА,
XXXVIII, Београд 1900, стр. 60.
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ког Вазнесењског манастира.283 Са царевим допуштењем, митрополит Симеон је ишао на поклоњење у Јерусалим 1644. године, а две године касније
био је постављен за казањског митрополита.284
Царска грамата са дозволом за тражење помоћи сигурно је обрадовала и
патријарха и све пећке монахе, као могућност да се бар мало ублажи тежак
материјални положај, изазван прекомерним фискалним притисцима турских
власти. Због тога се већ 1643. године, изасланство пећког патријарха, које су
чинили: архимандрит Кентерион, јеромонах Јаков и келар Пахомије, појавило на руској граници.285 Иако су пећки монаси написали молбу цару, у
којој је било приказано тешко материјално стање у коме се налазила Српска
православна црквa и читав народ (“...впалъ въ великой долгъ...а земля во
убожество пришла отъ агарянскаго насиля...”), руске пограничне власти нису
их пустиле у земљу, са образложењем да су по милостињу дошли прерано.286
За време патријарха Пајсија (1614-1647), поред наведених званичних
контаката Пећке патријаршије и руске државе, било је много случајева
одлазака изасланстава разних српских манастира у Русију. Ова појава била је
проузрокована, пре свега, већ поменутом тежњом да се колико-толико
поправи тешко материјално стање Српске православне цркве, али и неким
другим значајним моментима, везаним за политичко-дипломатске и обавештајне послове. Поменуто хапшење епископа Антонија у Литви (под
сумњом да се бавио шпијунажом) и испитивање од стране руских пограничних органа о политичким новостима из његове земље, указују на то да су
се калуђери користили за преношење поверљивих политичких порука, али и
да су сами по себи често представљали користан извор информација о
земљама кроз које су пролазили. Може се претпоставити да је руска држава
сама подстицала често путовање српских калуђера у Русију из горе
наведених разлога. Период у оквиру кога су српски калуђери најчешће
посећивали Русију (од средине 20-тих до средине 40-тих година XVII века),
обиловао је догађајима, значајним за руску спољну политику (криза у
Турској 1622-1658, шведски напад на Пољску 1626-1629, козачки устанци у
Малој Русији 1625, 1631 и 1637-38, руско-пољски рат 1632-34, козачкотурски сукоб око Азова 1637-41). Покретљиви и проницљиви калуђери, који
С. Димитријевић, Одношаји..., стр. 229-230.
Исто.
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Исто.
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Исто; С. Димитријевић, Прилози..., стр. 61; Том приликом, пећки калуђери су
понели на поклон руском цару миро светог архиепископа Данила II. Вид. С. Петковић,
Хиландар и Русија у XVI и XVII веку, Казивања о Светој Гори, Београд 1995, стр. 156.
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су пролазили кроз многе крајеве, могли су да сакупе много информација,
употребљивих за разумевање војне или политичке ситуације. Сва изасланства српских манастира била су саслушавана на граници (у Путивљу) и у
престоници (уколико су их граничне власти пропустиле). Међутим, у протоколима саслушања нису били бележени искази политичко-дипломатске
или обавештајне природе, већ само формална обавештења о милостињи или
дародавним граматама.
Монаси манастира Хиландара су више пута посећивали Русију у време
патријарха Пајсија. Хиландарски архимандрит Теодор, боравио је у Русији
1624. године, и тада је од цара добио грамату којом се потврђује поклон
подворја у Москви (дар Ивана Грозног из 1556. године).287 Поред тога, Теодор је понео у Хиландар, “...цареве и патријархове помоћи у самурима,
куницама, кадифи и новцу на 337 рубаља и три иконе оковане и позлаћене”.288 Већ 1626. године, ново изасланство манастира Хиландара долази у
Русију - архимандрит Лаврентије са тројицом јеромонаха. Они су поднели
две молбе за помоћ, једну за цара Михаила, другу за патријарха Филарета.289
Међутим, Хиландарци овог пута нису дошли само да траже помоћ, већ и да
однесу поклон цару. Хиландарско изасланство поклонило је руском владару
делове моштију Св. Јована Златоустог.290 На повратку, хиландарски монаси
су добили, поред уобичајених поклона, и 112 рубаља.
Следеће изасланство из Хиландара стигло је на границу Русије 2. августа,
1629. године, али их пограничне власти нису пропустиле, са образложењем да
су монаси њиховог манастира недавно долазили по помоћ. Ово изасланство су
чинили: архимандрит Филип, јеромонаси Иван и Мисаило и ђакон Мелентије.291
Руске пограничне власти су им дале 12 рубаља и вратиле их натраг.292
Двојица хиландарских монаха Андреја и Михаило, стигли су 1632. године у Русију, “на вечно живљење”.293 Из Москве је сигло наређење да се

С. Димитријевић, Грађа за српску историју из руских архива и библиотека, (у
даљем тексту: Грађа...) Споменик СКА, LIII, Сарајево 1922, стр. 116.
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Исто, стр. 117-119.
290
Исто, стр. 117
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пропусте и ова двојица монаха су се настанила у Русији. Монах Михаило је
касније, 1636. године, ишао у Јерусалим и на Свету Гору.294
Следећи одлазак Хиландараца у Русију забележен је 1638. године. Тада
је у Москву (1. маја) стигао хиландарски митрополит Мардарије и монаси
Макарије, Христифор и Мојсеј.295 Због његове необичне титуле (хиландарски
митрополит), Мардарија су саслушавале руске пограничне власти, са намером да утврде веродостојност његовог “митрополитства”. На саслушању,
Мардарије је рекао да му је митрополитство додељено по “закону светих
отаца” (“...по прежнему закону святыхъ отецъ...”) и да су митрополити и
архиепископи у давним временима, “...благочестивих царева” (“...при благочестивыхъ царехъ...”) живели у Хиландару.296 Овде је Мардарије мислио на
оне архијереје који су се због молитве, поста или старости, повлачили из
својих епархија у манастир. Међутим, Мардарије није имао раније своју
епархију, па остаје питање зашто је он рукоположен за митрополита? Једно
од могућих објашњења може се потражити у претпоставци да су грчки
епископи, којих је често било “на покоју” у светогорским манастирима,
одбијали да рукополажу јеромонахе и ђаконе за српске (и остале словенске)
манастире, што је натерало Хиландарце да Мардаријевим митрополитским
пријемством, обезбеде рукоположење за српске и словенске монахе.297
После саслушања, руске пограничне власти су пропустиле хиландарско изасланство које је, после уручења своје молбе, добило редовну помоћ (по дародавној грамати), а Мардарију су биле поклоњење и архијерејске одежде.298
Од посета хиландарских монаха Русији у време патријарха Пајсија, у
изворима су забележена још два случаја. Хиландарски архимандрит Мелентије, са још четворицом хиландарских монаха, стигао је у Москву, фебруара
1641. године и боравио у Сергијевској лаври.299 Четири године касније, у
Русију по милостињу дошли су хиландарски архимандрит Мисаило, лаврски
архимандрит Мелентије и ватопедски архимандрит Теодосије.300
У првој половини XVII века и монаси манастира Милешеве (Вазнесења
Господњег) посећивали су Русију. Милешевски архимандрит Теодосије са
Исто.
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јеромонасима Ђорђем, Атанасијем, Тодором и ђаконом Дамаскином, стигао
је у Путиваљ, 20. јула 1627. године. Милешевци су у Путивљу остали до 2.
септембра, када су наставили пут за Москву.301 Нема података о томе да ли
су калуђери из Милешеве били саслушавани за време свог боравка (20.јул2.септембар) на руској граници. Ипак може се претпоставити да је за време
њиховог, релативно дугог (44 дана), боравка у Путивљу, дошло до неких
испитивања којима су руске власти, очигледно, биле задовољне, јер су
Милешевци били врло лепо примљени у руској престоници.302 На молбу
милешевског изасланства, цар Михаило одговорио је давањем обилне
помоћи и једном граматом срдачне садржине, у којој је, поред осталог,
написао како му је, “милосрдни Бог, ради духовних подвига и молитава”,
милешевских калуђера, даровао кћер Ирину (“...милосердый Богъ вашихъ
ради молитвъ и духовныхъ подвигъ ... подалъ намъ плодъ чадородія...”).303
Ово је било јасно сведочанство извесног угледа који је манастир Милешева
уживао у Русији, још од времена Ивана Грозног и поштовања култа Св. Саве
(XVI век). Утолико је чудније понашање руских пограничних власти према
следећем милешевском изасланству, 1635. године.
Ово изасланство је предводио архимандрит Атанасије, а у њему су још
били: келар Јеротије и јеромонаси Тодор и Григорије. Они су у Путиваљ
стигли 29. јануара 1635. године, и на саслушању изјавили да иду за милостињу и помоћ, пошто су због покривања цркве оловом запали у дугове.304
Руске пограничне власти их нису пропустиле, већ су у Путивљу дали милостињу милешевском изасланству. Архимандриту Атанасију је дато 40 самура
у вредности 15 рубаља и 12 рубаља у новцу, јеромонасима по 8 рубаља и још
40 рубаља за манастир.305 Поставља се питање, због чега ово изасланство
није пропуштено да уђе у Русију, тачније, да оде до Москве? У изворима
нема трагова о објашњењу овог поступка. Претходно милешевско изасланство боравило је у Русији осам година раније, па се не може рећи да је
архимандрит Атанасије “прерано” дошао по нову помоћ у Русију, као што су то
учинили архимандрити хиландарски Филип (1629) и пећки Кентерион (1643).
Објашњење се, вероватно, може потражити у недостатку оних скривених мотива калуђерских посета Русији. Као што је већ речено, покретљиви и свуда
присутни калуђери су често били извор врло корисних информација и
Исто, стр. 153.
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преносиоци порука. Можда је ово милешевско изасланство (1635.) заиста
тражило само милостињу у Русији, без икаквих намера да руским властима
пренесе неке интересантне и важне информације, па су пограничне власти у
Путивљу закључиле да нема потребе да се изасланство пошаље у Москву,
већ да им се и на граници може уручити помоћ.
Три године касније, архимандрит Атанасије (вођа изасланства из 1635.)
био је боље среће. Руске граничне власти су га пустиле да оде у Москву и
цару уручи молбу у којој је тражио помоћ за манастир, који је у тешком
материјалном положају јер плаћа велики данак Турцима.306 Царским указом
од 13. децембра 1638. године, архимандриту Атанасију је предато на име
помоћи 100 рубаља (у собољима).307 Још 40 рубаља у самурима и штампане
црквене књиге у вредности од 8 рубаља и 20 алтина, било је поклоњено
милешевском архимандриту за “...спомињање умрлог царевића Ивана...”.308
Последње милешевско изасланство руском цару, у периоду док је Пајсије био патријарх, стигло је у Москву 14. фебруара 1647. године, и њега су
чинили архимандрит Василије, келар Антоније, јеромонаси Висарион и
Софроније и слуга Дамњан.309 Поред милостиње коју је добило, овом
изасланству је цар дао и нову (обновљену) дародавну грамату.
Контакте са Русијом покушавали су да успоставе и монаси два манастира, посвећена Св. Димитрију Солунском – Велика Ремета (на Фрушкој
Гори) и Успењу Пресвете Богородице - Шемљуг (Банат). Реметски игуман
Антоније и игуман Шемљуга, Пајсије, стигли су у Путиваљ 6. марта 1624.
године, а на саслушању су рекли да су кренули “из српске земље” 8. септембра 1623. године, и да су их њихова братства послали у Русију по
милостињу.310 Приликом путовања кроз Малу Русију, у граду Острогу
(западно од Кијева), сусрели су се са игуманом Петронијем који им је дао
(непотписано) писмо за цара Михаила, у коме се жалио на поступке митрополита кијевског, Јова Борецког.311 У писму се, поред осталог, истицала и

Исто, стр. 156-157.
Исто, стр. 157.
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Исто, стр. 189. Калуђери из манастира Шемљуг путовали су у Русију и 1627.
године, заједно са изасланством манастира Милешеве. Вођа овог изасланства из
Шемљуга поново је био игуман Пајсије.
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Митрополит Јов је бацио игумана Петронија у окове јер је сумњао да сарађује са
Пољацима. Игуман Петроније је успео да се избави захваљујући молбама пане
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јака међусобна нетрпељивост Малоруса и Пољака, као главна карактеристика стања у Малој Русији. Изасланство манастира Велике Ремете предало је
цару молбу за додељивање милостиње и руски владар је поклонио игуману
Антонију 40 самура у вредности 30 рубаља, смирнске свите (врста тканине)
и 20 рубаља у новцу.312
Други одлазак монаха из манастира Велике Ремете у Русију, догодио се
1628. године. Архимандрит Григорије, са јеромонасима Јоилом и Ђорђем и
јерођаконом Теодором, стигао је у Путиваљ 17. октобра, где је на саслушању
казао да су “из српске земље” кренули 24. септембра и да су путовали преко
Угарске и Пољске.313 На саслушању је архимандрит Григорије рекао и то да
носи запечаћена писма за цара и патријарха.314 Даља судбина овог изасланства није позната. Пограничне власти су тражиле од Москве дозволу да их
пропусте, али у изворима нема никаквих података о одговору Москве и
даљим поступцима према изасланству манастира Ремете.
Ново изасланство манастира Велике Ремете кренуло је пут Русије 1635.
године. Игуман овог манастира, Антоније, послао је монахе Гедеона и
Јосифа у Русију по милостињу. Они су у Путиваљ стигли 7. новембра, али
нису били пропуштени даље. Штавише, из Москве је стигла наредба, “...да се
из српске земље, из разних манастира црни попови из Путивља у Москву не
пуштају, (подвукао Д.Т.) него да им се даје помоћ у Путивљу: црним
поповима по 10, другима по 8 или 6 рубаља...”.315 Треба подсетити да су те
исте (1635.) године, 29. јануара, руске пограничне власти вратиле милешевске монахе. Није јасно због чега су руске власти донеле такву одлуку. Можда се
један од разлога може потражити у сувише великом броју молилаца милостиње.
Калуђери манастира Хопова (Св. Никола) одлазили су у Русију 1638,
1641 и 1647. године. Прво изасланство, које је водио архимандрит Јеремија,
стигло је у Путиваљ 17. септембра 1638. године, али нису били пропуштени
даље, већ су добили милостињу у овом пограничном граду.316 Следеће
хоповско изасланство, које је водио митрополит Неофит, стигло је на руску
границу 30. јануара 1641. године.317 За разлику од претходног изасланства,
Лошчине из градића Рожева, у близини Лавова. Вид. С. Димитријевић, Грађа..., стр.
190.
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ово је било пропуштено да оде у Москву. У престоници, хоповски калуђери
су добили црквене одежде, сасуде, књиге и дародавну повељу (8. августа ).318
По тој дародавној повељи, калуђери из Хопова су могли да долазе по
милостињу у Москву сваке седме или осме године.
Следеће хоповско изасланство појавило се у Путивљу 14. новембра 1647.
године. На челу овог изасланства био је епископ вретанијски Михаило,319 а са
њим су у Русију ишли калуђери Сава, Јосиф и Герасим. Хоповци су се позвали на дародавну грамату из 1641. године и били су пропуштени да оду у
Москву. Тамо су предали молбу за додељивање помоћи, али у изворима нису
сачувани подаци о томе колику су помоћ од руског цара добили.
Веома је мало података у изворима остало о одласцима у Русију монаха
манастира Св. Ђорђа (код Сарајева) из 1626. године, Благовештенског
манастира (Черпич) на реци Искеру, из 1628. године, пољанског манастира
Рождества Пречисте Богородице из 1628. године и србичког манастира
Успења Пресвете Богородице из 1647. године. Осим судбине изасланства
манастира Св. Ђорђа, које је враћено са границе уз давање минималне
милостиње (5 рубаља), у изворима није остало забележено да ли су ова друга
изасланства била пропуштена и колика им је помоћ била додељена. Једино је
остало записано да је Теона, “епископ пољански” (1628), носио два затворена писма солунског митрополита Пајсија, руском цару и патријарху и да
су Алимпија, јеромонаха черпичког, испитивали о “политичким стварима”
(1628), али он о томе није ништа могао да каже (“вестей тот сербской чорной
попъ Алимъпъ никакиж не сказал”).320
Монаси манастира Беочина (Вазнесења Господњег) одлазили су два пута
у Русију по милостињу. Игуман беочински Лонгин стигао је у Москву
децембра 1622. године. На саслушању је изјавио да је манастир разорен и
молио је за помоћ. Његова молба била је услишена и манастирском изасланству су цар и патријарх дали обилну помоћ у новцу, крзнима, црквеним
књигама и свештеничким одеждама.321
Други одлазак беочинских монаха у Русију (уједно и последњи за који
се зна) догодио се 1629. године. Беочински игуман Антоније и јеромонах
Исто, стр. 201.
Исто, стр. 202. Овде поменути епископ Михаило био је хоповски јеромонах, све до
смрти вретанијског епископа Гаврила. После тога, због својих врлина и заслуга,
Михаило је био рукоположен за епископа вретанијског.
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Константин, заједно са јенопољским митрополитом Лонгином, стигли су у
Путиваљ 17. септембра, али нису били пропуштени даље, него им је ту била
уручена помоћ, и то: 12 рубаља игуману, и 6 рубаља јеромонаху.322 Јенопољском митрополиту је такође била уручена милостиња у Путивљу и није био
пропуштен да иде даље.
По једном извештају руских пограничних власти, у Путиваљ су 29.
августа 1628. године, пристигли игуман манастира Бешеново (са црквом
Арханђела Михаила, на Фрушкој Гори) Силвестар, монах Варион и ђакон
Лаврентије. На саслушању су казали да су пошли из манастира тог пролећа и
да носе писма за цара и патријарха.323 Даље у изворима више нема никаквих
података о овом манастирском изасланству.
Један од манастира чији су монаси само једном одлазили у Русију по
милостињу, био је манастир Св. Никола, на реци Моришу (Бездин). Игуман
овог манастира, Нићифор, стигао је у Путиваљ 6. новембра 1625. године.324
Граничне власти су пропустиле бездинског игумана да настави пут до
Москве, где је добио обичну помоћ.
О одласцима монаха манастира Троноше (Арханђела Михаила) у Русију,
постоји такође, само једно сведочанство у изворима. Троношки игуман Михаило, у пратњи монаха Дамаскина и слуге Милоша (игуманов синовац), стигао је
у Путиваљ 27. септембра 1625. године. Руске пограничне власти су троношке
монахе пропустили да оду до Москве, где су добили помоћ у крзну и сукну.
Поред тога, из Русије су донели мошти Св. Страстотерпца Јакова Перског.325
О одласцима калуђера манастира Студенице (Успење Пречисте Богородице) у Русију, у периоду док је Пајсије био патријарх, постоји само једно
сведочанство. Студенички архимандрит Атанасије, јеромонаси Тимотије, Макарије, Акакије и ђакон Јосиф, стигли су у Путиваљ 2. августа 1629. године (заједно са хиландарским архимандритом Филипом), где су на саслушању изјавили
да су пошли да моле помоћ за манастир.326 Руске пограничне власти су обавестиле Москву о студеничком изасланству и послале грамату студеничког братства у којој је писало да манастир шаље на поклон руском цару миро Св.
Исто.
Исто; Одласке калуђера манастира Бешенова у Русију помиње и О. Зиројевић, у
својој књизи Цркве и манастири на подручју Пећке патријаршије до 1683. године,
Београд 1984, стр. 52.
324
С. Димитријевић, Грађа..., стр. 235.
325
Исто.
326
Исто, стр. 138.
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Симеона Мироточивог и мошти Св. Спиридона Чудотворца.327 Из Москве је
стигло наређење да се студеничким монасима уручи милостиња у Путивљу и да
се не пуштају у Москву. Том приликом је враћен (као што је већ речено) са
границе и хиландарски архимандрит Филип, са образложењем да је прерано
дошао по милостињу. Међутим, чудно је што су московске власти наредиле да
се и Студеничани врате. Они су први пут пошли у Русију и још су носили врло
вредне (у религијском смислу) поклоне руском владару.328
Сличну судбину доживело је, годину дана раније, изасланство манастира
Крушедола (Благовештење Пречисте Богородице). Са већ споменутим архимандритом манастира Ремете, Григоријем, у Путиваљ су стигли (17. октобра 1628.)
крушедолски архимандрит Захарије, монаси Јеротеј, Михаило и ђакон Михаило.
Они су изјавили да су пошли у Москву, у намери да моле за помоћ и да носе
грамате за цара и патријарха на руском језику.329 Поред тога, носили су цару на
поклон мошти Св. Мученика Георгија, Св. Првомученика Стефана и Св. Мученика Пантелејмона.330 У свом исказу, крушедолски монаси су истакли да је још
у време цара Фјодора Ивановича (1584-1598) крушедолски архимандрит Аксентије одлазио у Москву и тамо добио повељу за манастир, али је погинуо у Угарској (са читавом својом пратњом) 1604. године, приликом свог другог одласка у
Русију (као што је већ речено у поглављу о односима Русије и Српске православне цркве у време цара Фјодора). “Тада је и царска повеља пропала.”331
Међутим, ово објашњење изгледа није било довољно руским властима, које су дале
милостињу крушедолским монасима у Путивљу и нису их пропустили даље.332
Следеће крушедолско изасланство појавило се на руској граници 31.
маја 1642. године. Архимандрит Тимотеј и монаси Силвестар и Спиридон на
саслушању су се жалили да њихово претходно изасланство (1628.) није било
пропуштено.333 Руске власти нису пропустиле ни ово крушедолско изаслан-

Исто, стр. 139.
Поред мира Св. Симеона и моштију Св. Спиридона Чудотворца, студенички монаси
су на поклон цару носили и икону Деизиса (Христ, Богородица и Св. Јован Претеча).
Опширније о томе вид. С. Петковић, Манастир Студеница и Русија у XVII и XVIII
веку, Зборник Осам векова Студенице, Београд 1986, стр. 231-232.
329
С. Димитријевић, Грађа..., стр. 194.
330
Исто.
331
Исто.
332
Исто.
333
Исто.
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ство, већ су им на граници дали милостињу (архимандриту 8 рубаља а јеромонасима по 4 рубље).334
Један од српских духовних центара који је имао честе контакте са
Русијом (још од средине XVI века), био је манастир Папраћа (Благовештење
Пречисте Богородице). Монах из овог манастира, Данило, боравио је у
Москви 1620. године и тамо преписао Синаксар.335 Од руских богослужбених књига, у манастиру Папраћи се помињу (1620.) још и руски Триод и
Панегирик.336 Поред ових набавки и преписивања руских црквених књига,
монаси манастира Папраће су покушавали да добију и другу (материјалну)
помоћ из Русије. Архимандрит папраћски, Ананије, допутовао је на руску
границу (Путиваљ) у августу 1628. године, али није био пропуштен даље,
већ му је милостиња била дата у Путивљу.337 То је било доста необично, јер
је братство манастира Папраће имало три дародавне грамате (прва из 1585.
године, била је обнављана још два пута – 1592. и 1607. године ). Руске
власти нису објасниле овакав свој поступак.
Следеће изасланство манастира Папраће (игуман Данило, тројица монаха и ђакон)
стигло је у Путиваљ 6. септембра 1630. године.338 Пограничне власти су их вратиле, са
образложењем да су прошли кроз крајеве у којима је владала куга.339 Међутим, за
разлику од других манастирских изасланстава којима није био дозвољен улазак
у Русију, Папраћанима није била дата, чак, ни обична милостиња. Образложење руских
пограничних власти за овај неуобичајени поступак, открива суштину оновремених
односа Русије са српским духовницима. “Нису добили ни обичну милостињу зато, што
нису донели никакве вести из тих крајева. (подвукао Д.Т.)”340
Следеће изасланство манастира Папраће које је ишло у Русију (27. јануара 1645. године), било је много боље среће, јер су (после пропуштања на граници) стигли у Москву 9.
фебруара 1645. године.341 Ово изасланство су чинили: игуман Симеон, келар Тодор, јеромонах Василије и ђакон Тодор. Они су донели четири молбе, за цара, царицу, наследника
престола и патријарха.342 Са собом су понели и све, раније добијене, дародавне грамате. У
Исто.
Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, I, Београд 1982, стр. 289, бр. 1043.
336
Исто, стр. 299, бр. 1089 и 1090.
337
С. Димитријевић, Грађа..., стр. 187.
338
Имена других чланова овог изасланства (монаси и ђакон) нису била забележена у
изворима. Упоредити: С. Димитријевић, Грађа..., стр. 187.
339
Исто.
340
Исто.
341
Исто.
342
Исто.
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Москви је нови владалац, цар Алексеј (1645-1676), доделио монасима Папраће нову
дародавну грамату, по којој су сваке осме године могли да дођу у Русију по милостињу.343
Овде су били наведени сви случајеви одлазака калуђера из српских
манастира у Русију, у периоду када је на челу Српске православне цркве био
патријарх Пајсије (1614-1647). Занимљива је чињеница да је у наведеном периоду (дугом 33 године) било више контаката српских духовника са Русијом него
у читавом претходном веку. Једна од главних карактеристика обновљених веза
између Русије и Српске православне цркве (после Дугог рата и смутног времена) биле су ове, веома честе, посете српских духовника Русији.
На основу података сачуваних у изворима, није могуће утврдити нека јасна
правила понашања руске државе према изасланствима српских манастира. Нека
изасланства су враћана са границе уз образложење да су дошли по милостињу прерано (хиландарски архимандрит Филип-1629, пећки архимандрит Кентерион-1643),
док су нека изасланства, која су имала дародавну грамату и дошли по милостињу у
оквиру предвиђеног периода (свака седма или осма година), била враћана без
икаквог образложења (изасланства манастира Милешеве - 1635, и Беочина - 1629).
Нека изасланства нису била пропуштана у Москву, иако су имала неколико пута
обновљену дародавну грамату (изасланства Папраће-1628, 1630), док су, с друге
стране, монаси Велике Ремете, Шемљуга, Бездина и Троноше (1624, 1625), иако су
по први пут долазили на руску границу, били пропуштани да оду до Москве.
За разлику од XVI века, када су калуђери српских манастира без проблема долазили у руску престоницу и уручивали царевима своје молбе и
грамате, током прве половине XVII века, многим манастирским изасланствима није било дозвољено да уђу у Русију. Ова чињеница указује на јасне
разлике између прве и друге фазе у односима између Русије и Српске
православне цркве. У временима када је руским владарима била неопходна
духовна подршка за њихову државну идеологију, српски духовници су били
добродошли. У другој фази, међутим, однос руске државе према српској
цркви и монасима, био је одређен количином и употребљивошћу информација које су српски духовници преносили руским властима. Једна од
главних потврда истинитости ове тезе, налази се у отвореном признању
руских власти да су изасланство манастира Папраће, 1630. године, вратили
са границе (без давања било какве милостиње), због тога што нису донели
никакве вести из крајева одакле су долазили.

343

Исто, стр. 188.
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2. ПАТРИЈАРХ ГАВРИЛО (1648-1656)
И ПОКУШАЈ СТВАРАЊА „ПРАВОСЛАВНОГ ПОЈАСА”

Патријарх Пајсије је умро 2. октобра 1647. године, после дуге, 33-годишње владавине Пећком патријаршијом. За његовог наследника био је изабран Гаврило Рајић (дотадашњи рашки митрополит), на сабору у манастиру
Морачи, почетком 1648. године.344 Нови патријарх је наследио веома тешко
материјално стање у Цркви. Њега је најсликовитије приказала молба изасланства пећког патријарха, упућена цару Михаилу Романову 1643. године.345
Велико сиромаштво и искушења у којима су се нашли Српска православна црква и народ, ишли су у прилог сталним настојањима католичких
мисионара да успоставе унију на српским просторима. Прихватање уније од
стране цетињског владике Мардарија 1640. године, охрабрило је барског
надбискупа Франческа де Леонардиса да прошири мисионарску делатност на
унутрашњост Србије и појача притисак на Пећку патријаршију.346 Интерес
Конгрегације за пропаганду вере био је у томе да се наставе преговори са
српским патријархом о приступању унији. У складу са тим циљем, са сабора
у манастиру Морачи (1648.) било је упућено синодско писмо папи Иноћентију Х.347 Међутим, његов садржај и начин писања указују на то да је, вероватно, у питању фалсификат. Изразе као што су: лемозина - милостиња, редовник – калуђер или коруна јепискупска - митра, сигурно не би користили
православни српски калуђери.348 Интересантан је и детаљ у овом писму који
говори о руском царевићу Ивану Васиљевичу Шујском, који се, наводно,
ослободио турског ропства и желео да дође у Рим, пре повратка у Русију.349
Са њим је требало да допутује у Рим, доносилац овог писма, морачки еклисијарх Теодосије. После предаје синодског писма Римској курији, еклисијарх
Ђ. Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, I, стр. 333.
С. Димитријевић, Одношаји...(Глас СКА, LVIII), стр. 229-230.
346
Франческо де Леонардис постао је барски надбискуп 1644. године, а још 1640.
предлагао је Конгрегацији за пропаганду вере, да своју мисију прошири и на Србију.
М. Јачов, Списи Конгрегације..., стр. 420-422.
347
Ј. Радонић, Римска курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века, Београд
1950, стр. 301.
348
Исто.
349
Исто, стр. 301-302.
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Теодосије и наводни “царевић”, требало је да иду у Москву по милостињу за манастир Морачу.350 Сумњу у веродостојност синодског писма појачавају и тврдње
да су кнежеви Шујски изумрли почетком XVII века, током смутног времена.351
Једна од главних порука “синодског писма” односи се на жељу братства
манастира Мораче да приступи унији на начин примењен у Малој и Белој
Русији. Због тога је Конгрегација послала у Котор малоруског унијатског
свештеника, Павлина Демског, 1647. године. Ако прихватимо могућност да
је синодско писмо било фалсификат, или да је писано по диктату католичких
мисионара, онда се сасвим јасно уочава добро припремљени план о унијаћењу Срба по белоруском и малоруском (“Ritus Ruthenici sive Graeci”) већ
опробаном “моделу”.352 Уколико се радило о смишљеној акцији католичких
мисионара, онда овакав начин унијаћења није био одабран ни мало случајно.
Од самог оснивања Конгрегације за пропаганду вере, 1622. године, католички мисионари су будно пратили делатности пећких патријараха и других
српских духовника. Тако су, вероватно, уочили тенденцију обнове и продубљивања веза српске цркве и руске државе, не само кроз односе пећких патријараха са Русијом, већ и кроз бројне контакте српских манастира са руским
царевима и патријарсима. Помињање руског “царевића” у “синодском писму” и
његове намере да српске монахе из Мораче води у Москву, представља доказ
упућености Конгрегације у природу односа Српске православне цркве и Русије. Емоционалну и духовну повезаност Срба и Руса Конгрегација је желела
да искористи на свој начин и да преко руских унијата постигне оно што није
могла својом директном пропагандом. По замисли Конгрегације, у односима
Срба и Руса, руски (малоруски) унијат Павлин Демски требало је да замени
руску државу и цркву.

Исто.
Руски историчар Платонов сматрао је да су древне кнежевске породице
Мстиславских, Воротинских и Шујских, биле угашене током смутног времена (15981613). О томе опширније вид. С. Ф. Платонов, Смутное время, Прага 1924, и Ј.
Радонић, наведено дело, стр. 301-302. Ово се, вероватно, односило на главне гране
поменутих кнежевских породица, пошто се Шујски (али као грофови) помињу и
касније, током руске историје; Иза имена руског царевића Ивана Васиљевича Шујског,
крио се преварант, Тимофеј (Тимошка) Акундинов. Вид. Ђ. Слијепчевић, наведено
дело, стр. 392.
352
Папски нунције у Бечу наредио је још 1628. године, малоруском (русинском)
унијатском калуђеру Методију Терлецком, да оде код Срба, који су живели у
“планинама Фелетри” (Вретанија, Гомирје и Марча) и састави извештај о њима,
односно, о могућности да њихов епископ Симеон пређе на унију. Вид. M. Јачов,
наведено дело, стр. 95, 111, 112, 115-119.
350
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Павлин Демски је добио прецизне инструкције о деловању у српској
средини. Требало је убедити српског патријарха и епископе да је његов главни
циљ отварање школе за православне вернике, како се не би, због неукости и
запуштености пастве, постепено изгубио православни обред и отворио пут
прихватању ислама. Центар деловања Павлина Демског требало је да буде
Котор, али се он, због страха од Турака, није усуђивао да оде даље од овог
града.353 Одатле је слао извештаје у Рим, о свом раду и активностима пећког
патријарха. Но, плашљиви унијатски свештеник није се усудио да напусти млетачку територију (Котор), па је његова мисија од самог почетка била немарна и
безопасна, бар када су у питању биле његове активности према православнима у
областима под турском влашћу.354 Током 1648. и 1649. године, унијатски
мисионар није се ниједном састао са српским патријархом Гаврилом. По
његовим извештајима, патријарх Гаврило је отишао у Цариград 1649. године,
да потврди свој берат.355
Током 1650. и 1651. године, патријарх Гаврило је обилазио крајеве око Западне Мораве, Старог Влаха и област између Призрена и Скопља. Тада је, вероватно, био припреман “терен” за његов будући разговор са призренским бискупом Франом Сојимировићем, који ће имати значајну политичку и дипломатску
тежину. Овај католички свештеник је ишао у Влашку и Пољску, почетком 1648.
године, са одређеном политичком мисијом. Кандијски рат (1645-1669) између
Млетачке Републике и Турске, створио је широк простор за политичко и пропагандно деловање Римске курије на Балкану. Свештеници Франо Сојимировић и
Петар Парчевић отишли су, најпре, влашком војводи Матији Басарабу да га
придобију за покретање једног општег устанка балканских хришћана против
Турака. Избор није био случајан, јер је Конгрегација, још 1644. године, сазнала
да је влашки војвода био склон унији.356 После посете војводи Басарабу,

Которски племић, Франо Болица (Frano Bolizza) саветовао је Павлина Демског да не
залази у “неверничке крајеве”. Поменути племић је добро познавао прилике у Турској
јер је одржавао везе са српским првацима из унутрашњости. Вид. Р. Самарџић, Српска
православна црква у XVI и XVII веку, у: Историја српског народа, III-2, стр. 88.
354
Исто.
355
На турском престолу дошло је до смене 1648. године. После султана Ибрахима
(1640-1648), на чело турске државе дошао је Мехмед IV (1648-1687). Вид. D.
Živojinović, Uspon Evrope (1450-1789), стр. 337.
356
Никола, епископ Арђеша у Влашкој, јавио је Конгрегацији да је војвода Матија
Басараб вољан да приступи унији, због тога што се цариградски патријарх бира
новцем који се даје Порти. Вид. Ј. Радонић, наведено дело, стр. 241.
353
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Сојимировић и Парчевић су отишли у Пољску и наишли на разумевање краља
Владислава IV, који је био спреман да помогне устанак.357
Бискуп Сојимировић је одлазио у Влашку и 1651. године, са истим циљем. Петар Парчевић је, у међувремену, 1650. године, опет ишао у Пољску,
да новог краља Јана Казимира III Вазу (1648-1668) наговори да помогне
евентуални хришћански устанак на Балкану.358 Овај дипломатски подухват
био је унапред осуђен на неуспех, јер је Пољска тих година била уздрмана
снажним козачко-сељачким устанком у Малој Русији (1648-1654), кога је
покренуо Богдан Хмељницки.359 Деловање ове двојице католичких свештеника јасно открива стално настојање Римске курије да путем подстицања
покорених православаца на устанак против Турске шири свој утицај, помоћ
условљава унијом, односно, чини побуњене народе зависним од војне и
економске помоћи католичких сила (Аустрија, Млетачка Република, Пољска).
Такве намере Рима биле су сасвим очигледне и у време Дугог рата (1593-1606).
Намеравајући да укључи и патријарха Гаврила у свој план о подизању
устанка на Балкану, бискуп Сојимировић се састао са српским патријархом
“негде на Косову” 1652. године.360 После тог састанка, призренски бискуп је
писао Конгрегацији да га је српски патријарх Гаврило срдачно примио и
преко њега упутио римском папи изразе најдубљег поштовања.361 Том
приликом су се вероватно, водили и конкретни политички разговори, јер је
индикативно да је, убрзо после састанка са бискупом Сојимировићем, српски
патријарх отишао у Влашку (крајем 1652. или почетком 1653. године ).362
357
Истo, стр. 249. Пољски краљ је имао и много шире планове у вези са ратом против
Турске, за који је желео да искористи малоруске козаке код којих је уживао извесну
популарност.
358
Ј. Радонић, наведено дело, стр. 250.
359
У време када је Петар Парчевић боравио у Пољској (1650.) на снази је био
Зборовски договор, потписан 8. августа 1649. године, који је на неких годину и по
дана, прекинуо пољско-козачки рат у Малој Русији. Овај договор био је потписан
после пораза и опкољавања пољске војске, коју је предводио лично краљ Јан Казимир,
код Зборова 5-6. августа 1649. године. Опширније о томе вид. В. А. Голобуцкий,
Освободительная воина украинского народа под руководством Хмельницкого, Москва
1954.
360
По мишљењу Ј. Радонића, њихов састанак био је одржан у Приштини, док Р.
Самарџић пише да су се средином 1652. године, “негде на Косову”, састали српски
патријарх и призренски бискуп. Вид. Ј. Радонић, наведено дело, стр. 316, и Р.
Самарџић, Српска православна црква у XVI и XVII веку, у: Историја српског народа, III2, стр. 88.
361
Ј. Радонић, наведено дело, стр. 316.
362
Исто, стр. 314.
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Нема података о томе да ли су се тада у Влашкој сусрели патријарх Гаврило
и војвода Басараб, али чињеница да је влашки војвода, касније, позвао
српског патријарха у једну деликатну дипломатску мисију, указује на
могућност њиховог ранијег контакта.
Имајући у виду искуство патријарха Јована II, за време и после Дугог
рата, патријарху Гаврилу је била сасвим јасна стратегија Римске курије. Због
тога је одлучио да поведе двоструку игру-да се католичким мисионарима
представи као приврженик уније, и да се, у исто време, дипломатски
приближи Русији. Пре свог првог одласка у Влашку, патријарх Гаврило се
састао са унијатским мисионаром Павлином Демским у Будимљу, 1652.
године. После тог састанка, мисионар је обавестио Рим да ће српски патријарх
сазвати Сабор, после Ускрса 1653. године, због решавања питања уније.363 Сабор
је требало да одреди и једног митрополита који ће поћи у Рим на преговоре. По
сведочењу Павлина Демског, патријарх је сазвао Сабор у Будимљу, одакле је у
Рим био послат будимљански митрополит Павле.364 Међутим, њега је одао
Турцима један његов калуђер и он је био уморен ужасном смрћу.365
Крајем 1653. године, патријарх Гаврило је отишао у Влашку на позив
војводе Матије Басараба. Влашки војвода је желео да српски патријарх
посредује у његовом измирењу са Богданом Хмељницким, вођом козачког
устанка.366 Узрок њихових сукоба лежао је у жељи молдавског војводе
Василеа Лупуа, савезника Богдана Хмељницког, да загосподари Влашком.367
Савезништво запорошког хетмана и молдавског војводе започело је у пролеће 1652. године, када је кћер војводе Лупуа, Руксандра, била испрошена за
Тимофеја Хмељницког, хетмановог сина.368 Тада је започела и војна сарадња
Молдавије и Запорожаца, чији је резултат била победа козака над пољацима

Р. Самарџић, наведено дело, стр. 89.
Исто.
365
Исто. Будимљанског митрополита Турци су живог одрали.
366
У својој расправи Одношаји пећских патријараха са Русијом у XVII веку, С.
Димитријевић је погрешно написао да је Матија Басараб био молдавски војвода. До
ове грешке дошло је услед нетачног одређења придева “мутьянской” (мутљански),
који је требало да се преведе као влашки, а не као молдавски, како је то урадио
Димитријевић. Он је написао да је требињски митрополит Арсеније дошао у “... град
Трговиште где живи војвода молдавски Матеја”, док у изворима стоји: “...въ
Торговищи, где живетъ мутьянской Матвей воевода...” Вид. С. Димитријевић,
Одношаји...(Глас СКА, LVIII), стр. 236; Исти, Грађа..., стр. 39.
367
А. Оcetea, Istorija rumunskog naroda, Beograd 1979, стр. 152.
368
Исто.
363
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код Батога, 22. маја 1652. године.369 Уздајући се у козачко савезништво,
Василе Лупу је у лето 1653. године, кренуо у поход на Влашку. Уз помоћ
ердељског војводе Ђерђа Ракоција II, Матија Басараб је успео да потуче
заједничку молдавско-козачку војску код Финте.370 После овог пораза,
Василе Лупу је био протеран из Молдавије а на његов престо је дошао
Георге Штефан. Иако више није било опасности са молдавске стране, војвода Матија Басараб је страховао од упада козачких одреда и евентуалне
одмазде. Због тога је тражио од патријарха Гаврила дипломатску услугу.
Патријарх Гаврило је стигао у влашку престоницу, Трговиште, у децембру
1653. године.371 Тамо га је затекао требињски митрополит Арсеније, који је из
“српске земље” кренуо за Русију 1. децембра 1653. године, а у Трговиште стигао
на Бадњи дан.372 Српски патријарх и требињски митрополит су кренули даље
заједно, али су у Јашу, у Молдавији, морали да се зауставе због страха од
Татара, који су се налазили у козачким градовима (“...что въ казацкихъ городехъ
были Татаровя и проездъ был страшенъ.”).373 Молдавски војвода, Георге Штефан, указао је гостопримство српском патријарху, посебно када је сазнао да се
он упутио у Русију. Нема сумње да је војвода Штефан био упознат са дипломатском иницијативом влашког војводе, по питању његовог измирења са Богданом Хмељницким, али је, вероватно, касније сазнао да је у питању била мисија
чије се коначно одредиште налазило у Русији. Ова дипломатска мисија је ишла у
прилог молдавском војводи, јер би свако снажније повезивање подунавских и
источноевропских православних народа и земаља, представљало значајну препреку претензијама Пољске према Молдавији.
У Молдавији се српски патријарх Гаврило сусрео са антиохијским патријархом Макаријем и они су заједно наставили да путују за Русију. Син
патријарха Макарија, ђакон Павле Алепски, описао је ово путовање, показујући очигледну нетрпељивост према српском патријарху, односно, према

В. А. Голобуцкий, наведено дело, стр. 112-114.
А. Оcetea, наведено дело, стр. 152.
371
С. Димитријевић, наведено дело, стр. 236.
372
С. Димитријевић, Грађа..., стр. 38.
373
Исто, стр. 39; Кримски хан Ислам-Гиреј III, био је савезник Богдана Хмељницког
од пролећа 1649. године. То савезништво је било прекидано само у временима
релативно кратких затишја у пољско-козачком рату (Зборовски договор из 1649.
године и Белоцерковски договор из 1651. године). У лето 1653. године, уочи битке код
Жванца, савезништво запорошког хетмана и кримског хана било је обновљено. Отуд и
Татари у козачким градовима. Опширније томе вид. В. А. Голобуцкий, наведено дело,
стр. 118-122.
369
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свему што није грчко.374 То је био наговештај нечега што је патријарха
Гаврила чекало, касније, у Москви.
Боравећи у Молдавији, патријарх Гаврило је сазнао важне вести о намерама пољског краља у вези са његовим ратом против запорошких козака. По
требињском митрополиту Арсенију, српски патријарх је послао усмену поруку руском цару о томе да је пољски краљ намеравао да потражи помоћ од
турског султана у борби против Богдана Хмељницког (“...чтобъ салтанъ ему
королю на Хмелницкаго учинилъ ратными людми помочь...”).375 Но,
патријарх је још поручио да поуздано зна да турски султан неће моћи да
помогне Пољацима због рата са Венецијом и, “...ако господар има с пољским
краљем какву било несугласицу, нека се не плаши турског султана” (“И
будетъ-де у государя съ польскимъ королемъ есть какое несоединеніе и
государь бы де отъ турского салтана опасенья никакова не держалъ...”).376 Са
оваквом поруком, митрополит Арсеније је стигао у Путиваљ, на руску
границу, фебруара 1654. године.377 На граници није био задржаван, већ је без
проблема стигао до Москве, где је био саслушан у Посољском Приказу.378
Приликом саслушања, митрополит Арсеније није пренео само поменуту
патријархову поруку, већ и своја детаљна запажања о људима и догађајима у
земљама кроз које је прошао (Влашка, Молдавија, Мала Русија).379 Његов
исказ је остао записан у протоколима Посољског Приказа, али се може
претпоставити да је много више (занимљивих и значајних) података
саопштио усменим путем, што, наравно, није ушло у службени записник.
Нема сумње да су се руске власти увериле у Арсенијево добро познавање
прилика у поменутим земљама, што ће пресудно утицати на његову судбину.
Арсенијев одлазак у Москву био је озбиљан доказ да је мисија
патријарха Гаврила била нешто знатно важније од посредовања у помирењу
Опширније вид. С. Димитријевић, Одношаји... (Глас СКА, LVIII), стр. 239-241.
Исто, стр. 237; С. Димитријевић, Грађа..., стр. 40.
376
С. Димитријевић, Одношаји...(Глас СКА, LVIII), стр. 237; Исти, Грађа..., стр. 40.
377
С. Димитријевић, Одношаји... (Глас СКА, LVIII), стр. 236; Исти, Грађа..., стр. 39.
378
Посољски Приказ (тадашње Министарство Иностраних Дела) била је служба која је
примала (и саслушавала) сва страна изасланства, али о деликатним политичкодипломатским питањима најчешће није био вођен записник, већ су се поруке такве
природе преносиле усмено.
379
Митрополит Арсеније је нарочиту пажњу посветио ситуацији у Молдавији,
описујући војну снагу војводе Штефана и састав његове војске (Грци, Власи,
Молдавци, Срби, Немци и Пољаци). Требињски митрополит је истакао да га је
молдавски војвода пропустио да прође преко његове земље и дао му путне исправе,
када је сазнао да митрополит Арсеније иде руском цару. Вид. С. Димитријевић,
Грађа..., стр. 39-41.
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запорошког хетмана и влашког војводе. Чињеница да је српски патријарх
намеравао да о војно-дипломатским плановима пољског краља, у вези са решавањем сукоба у Малој Русији, одмах, преко свог изасланика (митрополита
Арсенија) извести руског владара Алексеја I (пре свог сусрета са Богданом
Хмељницким), представљала је наговештај могућности да патријархова коначна
дипломатска дестинација није била Мала Русија, већ Москва.
Још један доказ озбиљности ове мисије налазимо у судбини требињског
митрополита Арсенија. Врло брзо по свом доласку у Москву (1654.),
митрополит Арсеније био је заточен у манастиру Св. Павла, где је и умро.380
Прилично наивно је деловало објашњење Павла Алепског да је митрополит
Арсеније био заточен зато што се кретао Москвом без прописане архијерејске мантије.381 Прави разлог његовог заточења може се потражити у чињеници да је требињски митрополит исувише добро познавао и запажао детаље
на терену, који су откривали суштину сложеног и осетљивог процеса припајања Мале Русије и Запорошке Војске, Руском Царству. Њега је требало
спречити да поново дође у контакт са Хмељницким или подунавским војводама,
како не би открио дипломатске замке, које је постављала Москва у покушају да
односе у том делу источне Европе уреди према својим интересима.
Ситуација у Малој Русији била је веома осетљива. У својој расправи
Одношаји пећских патријараха са Русијом у XVII веку, Стеван Димитријевић је тврдио да се Богдан Хмељницки, у време доласка патријарха Гаврила у Трговиште (децембар 1653. године), већ потчинио Русији. “Војвода
(Матија Басараб-прим Д.Т.) није знао да су се хетман, запорошци и сва Мала
Русија (подвукао Д.Т.) потчинили Москви, (“...гетманъ і все войско запорошское и вся малая Русь учинились подъ государевою рукою въ подданстве...”)
зато је и слао за Гаврила, а сада после њиховог покорења (подвукао Д.Т.)
господару руском престала је и опасност од њих.”382 Оваква тврдња била је у
суштини нетачна. Она се заснивала на чињеници да је руски Земски Сабор,
Исто, стр. 41-42.
Исто, стр. 41. С. Димитријевић је у свом коментару изјаве коју је митрополит
Арсеније дао Посољском Приказу, и даљој његовој судбини, написао: “... одлука
патријарха (руског) Никона, утицајем Грка дошљака и иначе нерасположеног према
нашим црквеним људима, за осуду Арсенија због тога, што се огрешио о извесне
формалности, јесте само у канонску обланду увијено решење државних власти о
томе”.
382
По овом питању, С. Димитријевић се искључиво позивао на исказ митрополита
Арсенија на Посољском Приказу (руски текст уметнут у цитат представља део
поменутог исказа). Вид. С. Димитријевић, Одношаји...(Глас СКА, LVIII), стр. 236-237;
Исти, Грађа..., стр. 39.
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1. октобра 1653. године, одлучио да стави запорошке козаке под своју заштиту и да припоји Малу Русију Руском Царству. Међутим, на терену, оваква
(једнострана) одлука није могла имати неки већи значај, ни бити спроведена
у дело, без пристанка козачке војске (или присуства руске), на тим
територијама. Крајем 1653. године, у Малој Русији је још увек беснео рат, а
поред пољске и козачке, била је тамо присутна и татарска војска. Одлука
Земског Сабора представљала је само изражену намеру руске државе, али
последњу реч је требало да дају сами Малоруси. О неком потчињавању
Запорожаца Москви, може се говорити тек почетком 1654. године, тачније
од 18. јануара, када је на сабору свих сталежа Мале Русије у Перејаславу
(Перејаславска Рада) донета одлука да Запорошка Војска, са свим земљама и
градовима које контролише, пређе под окриље Руског Царства.383 Те исте
године, започео је рат између Русије и Пољске.
У пролеће 1654. године, патријарх Гаврило је напустио Молдавију и кренуо
за Русију. О доласку српског патријарха на руску границу сведочи рапорт
Посољском Приказу, послат од стране путиваљског војводе Степана Пушкина.384 По том извештају, патријарх Гаврило је стигао у Путиваљ 1. маја 1654.
године. На основу патријарховог исказа, војвода Пушкин је известио Москву о
лепом дочеку и испраћају од стране Богдана Хмељницког и о писму које је
запорошки хетман, преко српског патријарха, послао московском патријарху.385
Други детаљи о сусрету патријарха Гаврила и Богдана Хмељницког нису
познати, као ни дужина патријарховог боравка код вође козачког устанка.
Богдан Хмељницки сигурно није могао неко дуже време да проведе са патријархом Гаврилом, јер је био заузет ратним операцијама, које је заједно са руском
војском, 1654. године, водио против Пољака на западу Мале Русије. Патријархов одлазак у Русију после, вероватно краћег, сусрета са Богданом Хмељницким, коначно указује на то, да његов прави циљ није било измирење влашког
војводе и запорошког хетмана, већ спровођење одређене дипломатске мисије,
која је требало да се оконча у руској престоници.
Патријарх Гаврило је стигао у Москву 20. маја 1654. године, али у престоници није затекао цара Алексеја I, који је у то време обилазио руску војску

П. Миљуков, наведено дело, стр. 159-160;
С. Димитријевић, Одношаји...(Глас СКА, LVIII), стр. 238.
385
Исто; Патријарх московски Никон је заузимао сличан положај у држави као
својевремено, патријарх Филарет, у време владавине цара Михаила. Цар Алексеј I дао
је Никону титулу “великог господара”. Вид. D. Živojinović, наведено дело, стр. 332.
383
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на ратиштима у Литви и Белој Русији.386 Те године су Руси имали значајних
успеха у рату против Пољака, а следеће, 1655. године, руска војска у Литви
(Ховански и Трубецки), стигла је до Виљнуса, а руско-козачка војска у
Малој Русији (Шереметјев и Хмељницки), до Лавова. Нападом Шведске на
Пољску (1655. године), била је створена могућност још већег руског продора
у унутрашњост Пољске, али и руско-шведског сукоба, јер су шведске трупе
(Магнус де ла Гарди) продрле и у Литву.
По свом доласку у Москву, српски патријарх се јавио Посољском Приказу, што је била обавеза свих страних изасланстава. На испитивању у Посољском Приказу, 5. јуна, патријарх Гаврило је поред осталог, дао и драгоцене
податке о ширини јурисдикције Пећке патријаршије, која је имала “...8 митрополита и 32 епископа...”.387 Овај исказ је пружио руској дипломатији
корисне информације о потенцијално великом простору, са којег су могли да
добијају разна обавештења преко калуђера и других “молилаца”, који су
долазили у Русију. О себи је патријарх Гаврило рекао да је, “... отишао из
своје земље од насиља неверника, желећи да живи у Русији, а сада његово
место никим није заузето”.388
У време доласка патријарха Гаврила у Москву, руском престоницом је
харала куга. Велики број свештеника је умро, па су многе цркве остале без
пароха а нове није имао ко да рукополаже. Због тога су цар Алексеј I и
патријарх Никон дозволили српском патријарху да рукополаже свештенике,
називајући га у свом допису архиепископом пећким и српским патријархом.389 За све то време, патријарх Никон био је одсутан из Москве, јер се бринуо
о здрављу царске породице, често мењајући место боравка, односно, селећи је из
манастира у манастир. Међутим, патријарх Гаврило је наставио да рукополаже
руске свештенике и после Никоновог повратка у престоницу.390

386
Р. Самарџић, наведено дело, стр. 91; Циљ руске офанзиве 1654. године, било је
освајање градова Могиљева, Смоленска, Полоцка и Витебска. Вид. D. Živojinović,
наведено дело, стр. 329; O ратовању Руса и запорошких козака против Пољске у Малој
Русији, од 1654. до 1667. године, опширније вид. C. Bickford O`Brien, Muscovy and the
Ukraine: From the Pereiaslavl Agreement to the Truce of Andrusovo 1654-1667, Univ.
Calif. Publ. History, Vol. 74, Berkeley 1963.
387
Р. Самарџић, наведено место.
388
Исто.
389
С. Димитријевић, наведено дело, стр. 245.
390
Исто.
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Руски цар се вратио у Москву и примио патријарха Гаврила, 12. фебруара 1655. године.391 Иако о политичко-дипломатским разговорима руског
цара и српског патријарха нема записа у изворима, може се претпоставити да
је патријарх Гаврило детаљно известио руског владара о свему што је сазнао
на свом путу од Србије, преко Влашке, Молдавије и Мале Русије (1653-54).
О коначним, стратешким циљевима и мотивима ове дипломатске мисије,
може се само нагађати, али стоји чињеница да је тада, први пут, била
успостављена директна линија дипломатског контакта између православних
народа и земаља југоисточне и источне Европе (Срба, Влашке, Молдавије,
малоруских козака и Русије). Јачање веза балканских православних народа
(Срби, Власи, Молдавци) са малоруским козацима и руском државом, могло
је озбиљно да угрози турски систем вазалних држава на северу (Ердељ,
Влашка, Молдавија, Кримски Ханат). Стављањем запорошких козака под
своју контролу и повезивањем са подунавским православним земљама, руска
држава је покушала, поред осталог, да спречи, или отежа, евентуално
мешање Турске (иако је она била заузета Кандијским ратом) у решавање
малоруског питања. То је било посебно важно у тренутку када је Русија
(1654.) ступила у рат против Пољске. Овој акцији на учвршћивању веза
између балканско-подунавских православаца, малоруских козака и Русије,
погодовала је и криза у Турском Царству (1622-1658), која је додатно
спречавала интервенцију Турака на консолидацији поменутог система
вазалних држава. Повезаност Русије са другим православним земљама и
народима, знатно би отежала и напоре католичких мисионара да спроведу
унију, како на балканским, тако и на источноевропским просторима.
Приликом свог сусрета са руским царем, патријарх Гаврило му је поклонио три књиге богослужбеног и теолошког садржаја. Иначе, српски патријарх је у Москву донео већи број рукописних и штампаних књига. Једна од
њих је било и Житије и повјести свјатих цареј србских и патријархов.392
Поред осталих, патријарх Гаврило је покушао у Москви да одштампа дело
солунског митрополита Нила Кавасиле (XIV век), Типик изабраније многоје
от 34 књиг на латинскују јерес, које је било намењено борби против
католичког прозелитизма.393
У то време Москва је била препуна православних духовника. У току је
била Никонова реформа, односно, преправљање руских по узору на богоР. Самарџић, наведено дело, стр. 91.
С. Димитријевић, наведено дело, стр. 244.
393
Ђ. Слијепчевић, наведено дело, стр. 334-335.
391
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службену литературу других православних средина, углавном грчке. На
саборима сазваним због преправљања црквених књига учествовали су и
српски архијереји. Кратовски митрополит Михаило учествовао је на сабору,
одржаном 1654. године, а патријарх Гаврило на сабору 1655. године. Поред
руских архијереја, на овом последњем сабору учествовали су и антиохијски
патријарх Макарије, митрополит Никејски Григорије и митрополит молдавски Гедеон.394 На том сабору било је одлучено да се укине двопрсно знамење
крста, до тада присутно у Русији, и да се уведе употреба три прста десне
руке. Ту одлуку су потписали патријарси Гаврило и Макарије, као и никејски
и молдавски митрополит.395
Од српских духовника, осим митрополита кратовског Михаила и
патријарха Гаврила, у преправљању руских богослужбених књига одређену
улогу су имали и калуђери манастира Хиландара. Архимандрит хиландарски
Теодор и јеромонах Теофан дошли су у Москву 18. јула 1655. године, и
собом понели књиге које је изасланик патријарха Никона, Арсеније Суханов,
изабрао у хиландарској библиотеци, за сабор који је требало да се одржи те
године, као материјал за преправљање руских богослужбених књига.396
Почетком 1656. године, патријарх Гаврило је замолио руског цара да га,
заједно са антиохијским патријархом Макаријем, отпусти због одласка у
Јерусалим на поклоњење светим местима. Цар је услишио његову молбу и
патријарх Гаврило се 5. фебруара 1656. године, појавио на опроштајној
аудијенцији код руског владара, којом приликом је добио поклон од 400
рубаља у самурима.397
Од времена одласка из Русије, 1656. године, до погубљења 1659. године,
судбина патријарха Гаврила је непозната. Једини траг о њему оставило је
сведочење кратовског митрополита Михаила из 1657. године. Кратовски
митрополит је те године пролазио кроз Цариград, враћајући се из Јерусалима. У Цариграду је срео неке српске митрополите и од њих чуо да је
Гаврило, “...у српској земљи здрав и никакве неправде од Турака није било
Р. Самарџић, наведено дело, стр. 91.
Исто.
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С. Димитријевић, Грађа..., стр. 124-126.
397
С. Димитријевић, Одношаји...(Глас СКА, LVIII), стр. 250; Патријарх Гаврило је
1656. године, са царевим одобрењем, отпустио своје пратиоце (послао их назад у
Србију), јер су били потребни српској цркви. Тада је изразио жељу да остане у Москви
“на вечно живљење”, што је значило да се одрекао патријаршијског трона. Међутим,
убрзо је затражио отпуст ради посете светим местима у Јерусалиму, а касније се
вратио у Србију. Вид. Р. Самарџић, наведено дело, стр. 91-92.
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над њим”.398 Нема других података који потврђују да је патријарх Гаврило
долазио у Србију, после свог одласка из Русије. Последње помињање
патријарха Гаврила односи се на његово погубљење у Бруси, 1659. године.399
Очигледно је да су Турци погубили патријарха Гаврила због његових веза са
Русијом, које су озбиљно угрозиле интересе турске државе.
Остаје отворено питање, зашто је патријарх Гаврило напустио Русију? У
својој изјави датој Посољском Приказу, одмах по доласку у Москву, српски
патријарх је истакао жељу да живи у Русији и да је из земље побегао пред
насиљем неверника. Разлоге за Гаврилово напуштање Русије можемо тражити једино у могућем притиску који су на њега вршили грчки свештеници.
Сам руски патријарх Никон био је потпуно потпао под утицај Грка. Он је
јавно истицао да су његова вера и убеђење-грчки. У таквој ситуацији,
имајући у виду Никонов утицај, словенски духовници су били потиснути и
омаловажавани од Грка. Вероватно је и сам патријарх Гаврило пао у немилост, па је морао да напусти Русију. Молба за наводно путовање у Свету
Земљу, требало је да послужи као патријархов изговор за напуштање Русије,
да се не би замерио цару Алексеју I и патријарху Никону.
Међутим, патријарха Гаврила у Србији није чекало ништа добро. Погубљење цариградског патријарха Партенија II, почетком 1657. године,400 најавило је суров обрачун великог везира Мустафе-паше Ћуприлића са свима,
који су по његовом мишљењу, били непријатељи османске државе. Цариградски патријарх је био погубљен због неког писма које је, наводно, хтео да
пошаље влашком војводи.401 Велики везир је покренуо војну силу да поново
успостави стабилан систем вазалних држава у Подунављу и црноморском
региону. Лично је предводио војску у нападу на Ердељ, 1658. године, када је
био свргнут бунтовни кнез Ђерђ Ракоци II, који се мешао у сукобе између
Влашке и Молдавије.402 Поновним успостављањем османског ауторитета код
вазала на северу, Мустафа-паша Ћуприлић је успео да однос снага у средњој
и источној Европи промени у корист Турске. Тиме је у зачетку уништио
савез православних земаља, у чијем стварању је значајну улогу одиграо српски патријарх Гаврило. Погубљење српског патријарха у Бруси, пред-

Р. Самарџић, наведено дело, стр. 92.
Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, III, стр. 60, бр. 4992.
400
Р. Самарџић, наведено дело, стр. 92.
401
Исто.
402
D. Živojinović, наведено дело, стр. 338.
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стављало је одмазду за патријархово учешће у том покушају стварања једног
антитурског савеза.
Мисија патријарха Гаврила у Русији није био једини облик одржавања
веза између руске државе и представника Српске православне цркве, у
периоду док је Гаврило био званично на челу Патријаршије (1648-1656). У
изворима је забележено више случајева контаката појединих српских манастира са Русијом у наведеном периоду. Монаси манастира Хиландара, архимандрит Виктор, келар Макарије, јеромонах Доротеј, архиђакон Михаило и
служитељ Николај, појавили су се 13. априла 1652. године, у Путивљу са
дародавном граматом из 1645. године.403 Руске пограничне власти су их
пропустиле и Хиландарци су стигли у Москву, где су, по царевом указу,
добили 70 рубаља помоћи и обновљену дародавну грамату.404 Један од
хиландарских монаха, келар Макарије, умро је у Москви 19. априла, па је
због тога манастирском изасланству било додељено још 7 рубаља помоћи и 2
рубље за сахрану.405
Следеће хиландарско изасланство у Русију било је већ поменуто у овом
поглављу, у вези са преправљањем руских богослужбених књига. Хиландарски архимандрит Теодор, у пратњи јеромонаха Теофана и слуге Обрада,
стигао је у Москву 18. јула 1655. године.406 Калуђери су донели књиге које је
изабрао изасланик руског патријарха Никона, Арсеније Суханов, а оне су
касније послужиле као материјал за преправљање руских црквених књига. У
изворима је забележено да је позната судбина, односно, где је сачувано, 11 рукописних књига (7 словенских и 4 грчке), које су Хиландарци донели у Русију.407 Од словенских књига, хиландарско изасланство је донело следеће:
Шестоднев (Московска Синодална библиотека), Дионисије Ареопагит (Московски Воскресенски манастир), Законик велики ( у истом манастиру ), Св.
Никон, (Музеј Румјанцева у Москви), Житије Св. Панкратија (Московска
Синодална библиотека), Подражавање птичје (у истој библиотеци) и
(Московска Синодална библиотека).408
Све грчке књиге које су донели хиландарски монаси, биле су смештене у
Московској Синодалној библиотеци: Зборник беседа Св. Григорија БогоС. Димитријевић, Грађа..., стр. 123.
Исто, стр. 123-124.
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слова, Св. Јеврем Сирин, Беседа Св. Григорија Ниског и Св. Јована Златоуста беседе на јеванђеље Матејево.409
У време патријарха Гаврила, монаси манастира Студенице су само
једном долазили у Русију. Студеничко изасланство, које су чинили: архимандрит Неофит, келар Акакије, јеромонах Христифор и ђакон Мардарије,
стигло је на руску границу (у Путиваљ), 13. фебрара 1655. године.410 Ово
изасланство је било пропуштено и у Москви је добило помоћ од 20 рубаља у
самурима и 12 рубаља у новцу. У изворима је забележено да су Студеничани
из Русије понели и велику количину црквених књига и других
богослужбених предмета.411 Постоји сачувана и царска наредба о издавању
путних трошкова за студеничко изасланство, од Москве до Путивља.412
Братство манастира Милешеве упутило је своје изасланство у Русију
1652. године. У Путиваљ су 9. септембра, стигли: архимандрит Висарион,
јеромонаси Нектарије и Иларион и искушеник (архимандритов брат) Стеван
Исаијев.413 После саслушања на граници наставили су пут, и у руску
престоницу стигли, новембра 1652. године. У Москви их је примио цар (12.
новембра) и доделио им помоћ од 100 рубаља у самурима.414 Поред тога, цар
је поклонио архимандриту црквене одежде са златним полеђем. О овом
изасланству манастира Милешеве, већ је било речи у поглављу о односима
цара Ивана Грозног са српским духовницима. Њихова молба цару Алексеју I,
да им се поклони нови покров за гроб Св. Саве, пошто се стари, кога је
поклонио цар Иван Васиљевич, похабао, послужила је као доказ да је Иван
Грозни одржавао везе и са овим српским манастиром. Цар Алексеј I је овом
милешевском изасланству, следеће, 1653. године, издао дародавну грамату
по којој су могли да долазе у Русију по помоћ сваке треће године. Ово је био
најкраћи временски интервал који је одређен неком манастирском братству
за његов следећи долазак. То је био још један доказ уважавања манастира
Милешеве у Русији.
Посебно је занимљив био случај одласка изасланства манастира Лепавине, код Крижеваца (Успење Пресвете Богородице), у Русију. Лепавински
архимандрит Висарион је стигао у Путиваљ 13. септембра 1650. године, и
Исто.
Исто, стр. 140.
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после саслушања био пропуштен да оде у Москву.415 У руској престоници
лепавинско изасланство је дало изјаву која је садржавала многе корисне
податке о војно-политичким приликама у средњој и источној Европи. На
почетку изјаве, лепавински калуђери су истакли да хабсбуршки цар, у то
време, није био у непријатељству ни са једном земљом, после завршетка рата
са Швеђанима и Французима (Тридесетогодишњи рат) (“...войны де у него
ни съ которымь государствомъ нетъ; была де у него война со Французы да съ
Шведы и съ ними де помирился...”).416
После тога је изасланство обавестило руске власти о броју војника које
Хабсбуршка Монархија држи у Хрватској (на граници са Турском) и о писму
које је преко њих послао Михаило, син некадашњег влашког војводе Петра,
у коме је молио да га цар прими у своју службу.417 Лепавински калуђери су
још изјавили и то, да су чули да Богдан Хмељницки сакупља своју војску “на
Украјини”, али да им није било познато куда ће је упутити (“...Хмелницкой
збираетъ войско свое на Украйну, а куды его походу чаять и того слышеть
имъ не случилось...”).418 Ове изјаве су ушле у записник Посољског Приказа,
али су Лепавинци, усменим путем, саопштили још неке вести, важне за
руску државу. “Благодарећи свакојако томе, што су умели показати извесне
политичке вести, (подвукао Д.Т.) од којих су по свој прилици важније оне,
што су их усмено саопштили, (подвукао Д.Т.) и срдачној препоруци у путноме
листу, Лепавинци су добро прошли у Русији.”419 Путни лист (на латинском) који
се помиње у овом цитату, био је издат од стране аустријских власти.
Лепавинско изасланство је добило укупно 229 рубаља у крзну, тканинама и новцу, као и дародавну грамату (31. јануара 1651. године), са којом су
могли да долазе у Русију сваке седме године.420 Поред тога, добили су
црквене књиге у вредности од 39 рубаља и 29 алтина, “...а за повез истих
дато је 26 рубаља”.421 Овакви богати поклони и леп пријем лепавинских
калуђера у Москви, потврђују тезу о значају политичко-дипломатских и
обавештајних послова, које су обављали српски калуђери у корист руске
Исто, стр. 172.
Исто.
417
Исто, 172-173; Поменути “некадашњи влашки војвода Петар”, могао би бити само
војвода Петру Шкјопул, односно, Петар Хроми (1574-1593), пошто није било ниједног
другог влашког (а ни молдавског) владара са тим именом, од средине XVI, до средине
XVII века. Вид. А. Ocetea, наведено дело, стр. 139-152.
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државе. Пропуштање манастирских изасланстава на граници, пријем у Москви
и вредност додељених поклона, директно су зависили од количине и
употребљивости информација, које су преко српских калуђера стизале до руских
власти. Пример изасланства манастира Лепавине је један од упечатљивих.
У исто време кад је лепавинско изасланство стигло на руску границу
(13. септембра 1650. године), у Путивљу су се појавили архимандрит Амфилофеј и монах Виктор, из манастира Крушедола. Они су били пропуштени да
оду у Москву, а на руској граници су 1. октобра, добили препоручно писмо
јерусалимског патријарха Пајсија.422 Када су стигли у Москву, крушедолски
монаси су предали молбу за помоћ ради оправке оловног крова на манастиру. Добили су помоћ од 100 рубаља у самурима и црквене књиге. Приликом њиховог одласка из Москве, била им је уручена дародавна грамата (29.
јануар 1651. године), по којој су изасланици овог манастира (по тројица или
четворица) могли да долазе у Русију по помоћ, сваке седме године.423
Монаси манастира Бешеново покушали су почетком 1648. године да дођу
до Москве, али безуспешно. Они су у Путивљу, 29. јануара, предали молбу за
помоћ, коју је путиваљски војвода проследио у Москву. Из престонице је стигло
наређење да им се милостиња преда на граници и да се врате натраг. У Путивљу
је калуђерима из Бешенова додељено 30 рубаља у самурима.424
У изворима су сачувана још два кратка сведочанства о одласцима калуђера српских манастира у Русију, у време патријарха Гаврила (1648-1656).
Хоповски архимандрит Саватије, келар Неофит и јеромонах Софроније,
стигли су у Путиваљ 8. марта 1654. године. Били су пропуштени да оду до
Москве, где су стигли 21. марта и цару предали молбу за помоћ. Добили су
50 рубаља у самурима.425
Заједно са хоповским молиоцима, у Москву су допутовали и калуђери
манастира Ковиља (Св. Архистратега Михаила и Гаврила), архимандрит
Јанићије, келар Дионисије и ћакон Серафим. Архимандрит ковиљски, Јанићије, био је примљен код цара 22. априла 1654. године и тада је монасима из
Ковиља било поклоњено 40 рубаља у самурима.426 Поред тога, цар је издао и

Исто, стр. 194.
Исто, стр. 195.
424
Исто, стр. 207-208.
425
Исто, стр. 204.
426
Исто, стр. 211.
422
423
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дародавну грамату (7. маја) по којој су калуђери из Ковиља могли да долазе
по помоћ сваке седме године.427
Када су у питању одласци калуђера српских манастира у Русију, у време
патријарха Гаврила (1648-1656), занимљива је једна чињеница по којој се
разликује овај, додуше кратки, период односа српских духовника са Русијом,
од претходног. У време патријарха Пајсија (1614-1647), великом броју
манастирских изасланстава није било дозвољено даље путовање од Путивља,
на руској граници. За разлику од тог периода, у време патријарха Гаврила,
само калуђери из манастира Бешенова нису били пропуштени даље. Ако је
једно од главних мерила руских власти за пропуштање манастирских
изасланстава до Москве, и количину додељене помоћи, била обавештеност
српских калуђера о политичким стварима, онда су, по свему судећи,
калуђери 50-тих година XVII века, у просеку, више корисних информација
достављали руској држави него раније. Пример изасланства манастира
Лепавине (1650.) то најбоље показује.

3. ПАТРИЈАРХ МАКСИМ (1656 – 1680) И ЗЕНИТ
„МОНАШКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ”
Максим Скопљанац био је изабран за српског патријарха 1655. или 1656.
године.428 Попут свог претходника Гаврила, Максим је на пећки патријаршијски трон дошао са положаја рашког митрополита. Међутим, зла судбина
патријарха Гаврила (погубљење у Турској), бацила је сенку на избор Максима за поглавара Српске православне цркве.429

Исто.
Ђ. Слијепчевић, наведено дело, стр. 336.
429
С. Димитријевић није довео у сумњу постојање извесног анимозитет између
патријарха Гаврила и Максима: “Може се веровати да га (Максима) је саблажњива
жудња за одржањем престола држала у неком непријатељству према Гаврилу и да је
чак и радио нешто против њега...”. Међутим, одмах после, С. Димитријевић ублажио је
свој став: “... али није ни мислити да је могао у насилној смрти светитељевој
(Гавриловој) тражити излаза за своје самоодржање...”. Вид. С. Димитријевић,
Одношаји... (Глас СКА, LVIII), стр. 271.
427

428
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По свом доласку у Москву, патријарх Гаврило је послао писмо у Србију,
у коме је обавестио свештенство да је одлучио да заувек остане у Русији,
“...те да они изаберу себи за новог патријарха кога хоће”.430 Доказ да је
Гаврило рашчистио са својим положајем у српској цркви лежи и у чињеници
да је отпустио све духовнике из своје пратње и вратио их у Србију. Следећи
Гаврилову жељу, српско свештенство је изабрало новог патријарха, Максима, који се као поглавар српске цркве први пут помиње 1656. године.431 Те
исте године, Гаврило је напустио Русију, под изговором путовања у Свету
Земљу, а могући разлози његовог одласка из Москве, наведени су у претходном поглављу. Гаврилово погубљење у Бруси, 1659. године, доводило се у
везу са патријархом Максимом, односно, његовом наводном оптужбом по
којој је Гаврило саветовао руског цара да зарати против Турске.432
Иако нема чврстих доказа за Максимову кривицу по питању Гавриловог
погубљења, каснији, релативно благонаклон однос турских власти према
патријарху Максиму, указује на то да је он уживао поверење код Порте.
Можда је први корак патријарха Максима ка задобијању поверења код
Турака, била његова “акција” против бившег патријарха Гаврила.
Извори и литература помињу патријарха Максима као великог ревносника. У јануару 1658. године, патријарх Максим је посетио Свету Гору и манастир Хиландар.433 Хиландарском братству, патријарх је поклонио једно
Четворојеванђеље, “...да се из њега служи и да почива на светом престолу у
олтару неотуђено за вечна времена ради спасења душе и трајног помена”.434
Претпоставља се да је после посете Светој Гори патријарх Максим отишао у
Цариград да учврсти свој положај код Порте, што је било неопходно, с
обзиром да му је цариградски патријарх био непријатељ.435 У томе је, вероватно, успео, што доказују значајне концесије, које је добио од Порте, на
рачун католика.436

Исто, стр. 262.
Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, I, стр. 381, бр. 1536.
432
Атински митрополит Мелентије и француски историчар цркве, Лекијен, истицали
су да је Гаврила оклеветао код султана његов наследник Максим, па је због тога, он
био главни кривац за Гаврилову смрт. Вид. Ј. Радонић, наведено дело, стр. 331.
433
Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, I, стр. 385, бр. 1557; Ђ.
Слијепчевић, наведено дело, стр. 336.
434
Ђ. Слијепчевић, наведено место.
435
Р. Самарџић, Српска православна црква у XVI и XVII веку, стр. 94; Ј. Радонић,
наведено дело, стр. 333.
436
Исто.
430
431

101

Дејан Танић

ДИПЛОМАТИЈА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У XVI И XVII ВЕКУ

Охрабрен овим успехом, патријарх Максим је неуморно путовао по
својој Патријаршији, желећи да сакупљањем дажбина оснажи материјални
положај Цркве, али и да тамо где може, сузбија унију. Његова амбиција није
била само у томе да сачува паству од католичке пропаганде, већ и да у
појединим крајевима, католицима наметне фискалну јурисдикцију Пећке
патријаршије. По том питању, патријарх Максим је нарочито био активан у
Босни. У јесен 1662. године, бањалучки католици су се жалили Риму да је
прошле (1661.) године, лично српски патријарх долазио у Бањалуку и донео
пуномоћ од султана да може, “...по Босни и суседним крајевима вршити
каноничну визитацију, да може забранити (подвукао Д.Т.) католичким
бискупима да обилазе своје цркве, да без његова допуштења (подвукао Д.Т.)
не могу сазивати провинцијалне синоде, да фратри не могу бирати свога
провинцијала и гвардијана, да католички клир не сме служити мису, ни
венчавати (подвукао Д.Т.) итд”.437
На заузимање аустријског посланика, грофа Валтера Леслија, султан је
1665. године, издао ферман којим је узео у заштиту римокатолике у Турској.438 После тога, патријарх Максим је неко време прекинуо да убира
дажбине од католика, али је 1668. године, поново почео да их опорезује.439
Приликом подизања тужбе против сарајевских католика, које је желео да
потчини, патријарха Максима је ударила кап, 1669. године.440 После тога
није могао да буде активан као раније, а поготово када га је кап поново
ударила, после 1671. године, “...па је дуго лежао узет”.441
Поред босанских, и албански католици били су изложени фискалним
притисцима пећког патријарха. Скопски надбискуп Петар Богдани писао је
Римској курији, 1670. године, да су католици на Косову и у северној Албанији принуђени да сваке године српском патријарху плаћају велике дажбине,
у страху да их он, помоћу турских власти, не примора да прихвате “шизму”.442
Патријарх Максим је био активан и на северу. Сремски викар, дон Марин
Матечић, писао је Конгрегацији (1669.) да је пећки патријарх добио од сулЈ. Радонић, наведено дело, стр. 340.
После Вашварског мира 1664. године, посланство бечког цара, које је предводио
гроф Валтер Лесли, издејствовало је враћање фермана султана Мехмеда IV из 1649.
године, којим су се католици ослобађали фискалних обавеза према православним
патријарсима. Вид. Ј. Радонић, наведено дело, стр. 346.
439
Р. Самарџић, наведено дело, стр. 99.
440
Исто, стр. 101.
441
Исто.
442
Исто, стр. 99.
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тана пуномоћ да води духовни надзор над католицима у Угарској, односно,
да рукополаже свештенике и даје парохије.443 Очигледно да је патријарх
Максим желео да у пуној мери искористи лоше односе између Ватикана и
Цариграда, и на рачун католика напуни патријаршијску касу. Турским властима је савршено одговарала оваква активност српског патријарха, јер је
материјално оснажена Патријаршија плаћала већи порез, а католици су
издвајали велике своте новца за вођење парница против пећког патријарха, у
жељи да се ослободе његових намета.
Поред одлучности да материјално оснажи Патријаршију, главна карактеристика патријарха Максима била је опрезност у вођењу Српске православне цркве. То се нарочито видело на примеру односа Српске православне
цркве са Русијом у то време. Поучен (још више заплашен), трагичним крајем
свог претходника Гаврила, патријарх Максим се чувао приснијих односа са
Москвом. И поред тога, у његово време је дошло до неких веома значајних
контаката високог српског свештенства и руске државе. Такође, у периоду
док је Максим био на челу Српске православне цркве, било је много случајева
одлазака калуђера из српских манастира у Русију, али о томе ће посебно бити
више речи нешто касније. Овде ће, у наставку текста, бити поменут случај одласка калуђера једног банатског манастира у Русију, али само у контексту
објашњења како је дошло до тога да се митрополит Теодосије нађе у Русији.
Као што се видело из претходних поглавља, током XVII века многи српски духовници су кретали пут Москве, у намери да од руског цара измоле
материјалну помоћ за своје манастире или епархије. Тако је и вршачки митрополит Теодосије, заједно са архимандритом Никодимом, архиђаконом
Арсенијем и ђаконом Мартиријем, дошао у Москву 14. октобра 1662. године,
са молбом да руски цар материјално помогне манастир Успења Пречисте
Богородице, који се налази у вршачкој епархији.444 У тој молби, српски калуђери су поменули пљачку и разарање манастирске цркве од стране Турака и
наметање великог данка од стране турског паше, услед чега су морали да
заложе црквене утвари код Јевреја, које сад не могу да откупе.445 Цар је поклонио манастирском изасланству 350 рубаља у самурима, а посебно је даривао сваког члана пратње митрополита Теодосија.446

Ј. Радонић, наведено дело, стр. 346.
С. Димитријевић, Одношаји...(Глас СКА, LVIII), стр. 271.
445
Исто.
446
Исто, стр. 272.
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На захтев руског цара, митрополит Теодосије остао је у Москви да
служи у Сабору Архангела Михаила, гробној цркви московских владара.447
Цар Алексеј I обавестио је патријарха Максима, јула 1664. године, о томе да
је задржао митрополита Теодосија у Русији.448 Том приликом је дошло до
недоумице како треба титулисати српског патријарха. Митрополит Теодосије тражио је да Максим добије титулу: Максим, Божјом милошћу архиепископ пећки и патријарх свих Срба и Бугара. Међутим, гаски митрополит
Пајсије, иначе Грк, није се сложио са тим и тражио је да се Максим титулише онако како се потписивао патријарх Гаврило док је боравио у Москви.
Ова опција је победила и руски цар се у свом писму обратио Максиму,
Божјом милошћу архепископу пећком и патријарху српском (“Максиму Божіею милостію архіепископу пекскому и патріарху србскому”).449 Ово је био
једини званични контакт руског цара Алексеја I и патријарха Максима.
Када је 1667. године био осуђен и свргнут руски патријарх Никон,
митрополит крутицки, Павле, који је требало да обавља патријархове дужности до избора новог поглавара Руске православне вркве, одбио је да потпише Никонову осуду и био је одмах удаљен, а за патријархвог заступника
био је постављен српски митрополит Теодосије.450 То значи да је вршачки
митрополит неко време обављао дужности руског патријарха. Те исте године
био је изабран нови руски патријарх (Јосиф), а митрополит Теодосије бива
постављен за бјелгородског и обојанског митрополита.451 На том положају је
остао до своје смрти, 1671. године. Митрополит Теодосије није био први
српски духовник који је заузимао значајно место у руској црквеној хијерархији. Примери скопског, касније казањског, митрополита Симеона, патријарха Гаврила, који је уместо Никона рукополагао руске свештенике у Москви и
учествовао на Саборима о реформи руске цркве и Теодосија, који је најпре

С. Димитријевић је у својој расправи Одношаји пећских патријараха са Русијом у
XVII веку, истакао да је у сабору Архангела Михаила увек служио неки грчки или
српски епископ. То је било сасвим логично с обзиром да је Архангелски Сабор, грађен
у време цара Ивана Грозног, симболисао, кроз свој иконостас идеју Трећег Рима
односно наслеђе Универзалног Царства. На иконама су насликани сви руски владари,
али и тројица српских и један грчки (византијски), који су династички и идеолошки
били повезани са царем Иваном Грозним. Вид. поглавље Идеолошка и државотворна
димензија поштовања култова српских светитеља у XVI веку.
448
С. Димитријевић, наведено дело, стр. 272; Исти, Прилози..., стр. 68
449
С. Димитријевић, Одношаји... (Глас СКА, LVIII), стр. 273-274; Исти, Прилози..., стр.
67.
450
Ђ. Слијепчевић, наведено дело, стр. 381.
451
С. Димитријевић, Одношаји...,(Глас СКА, LVIII), стр. 272.
447
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био мјестобјуститељ патријаршијског престола,452 а потом белгородски и
обојански митрополит, јасно показују да су српски духовници, и поред превеликог утицаја Грка, били веома цењени у Русији. Овакво поштовање српских свештеника представљало је својеврсну реминисценцију на културно и
духовно прожимање Срба и Руса у ранијим вековима, као и на српску духовну подршку руској државној идеологији у претходном веку. То је био знак да
су Руси сматрали Српску православну цркву духовно јаким делом свеукупног православног света. Један од високих српских свештеника који је оставио трага и у политичко-дипломатским пословима тога времена, био је ердељски митрополит Сава Бранковић.
Дипломатска мисија митрополита Саве, 1668. године, одвијала се у донекле сличним околностима, као и мисија патријарха Гаврила у претходној
деценији. После дуготрајног и исцрпљујућег рата, Русија и Пољска су потписале примирје у Андрусову, 1667. године, којим је Мала Русија била подељена на “леву” (руску) и “десну” (пољску) обалу Дњепра, с тим што је Кијев
припао Русији.453 Козаци на руској страни нису били задовољни овим примирјем, а још мање ригидном управом московских намесника. Исте године
када је било склопљено андрусовско примирје, избио је козачки устанак, на
“левој” обали Дњепра, под вођством хетмана Бруховецког.454 Побуњеницима
се, са “десне” обале, придружио хетман Петар Дорошенко и читаву Малу
Русију поново је захватио ратни пожар.455
Све је то са занимањем посматрала Турска, којој су одговарали нереди
код њених северних суседа. Она ће касније искористити талас козачких побуна и покорити југозападни део Мале Русије. То је управо предвидео митрополит Сава Бранковић у својој дипломатској мисији, коју је започео 1668. године.
У пратњи архиђакона Ивана, ђакона Стојка, свог млађег брата Ђорђа Бранковића и двојице синоваца, ердељски митрополит Сава је стигао у Смоленск,
8. маја 1668. године, одакле је наставио пут за Москву.456 У руску престоницу је стигао 31. маја, представио се цару и предао му три писма у којима
Ђ. Слијепчевић, наведено место.
Поред Кијева, Пољска је изгубила и градове: Смоленск, Стародуб, Чернигов и
Новгород. Вид. D. Živojinović, наведено дело, 323; П. Миљуков, Историја Русије, 161;
Опширније о томе вид. C. Bickford O`Brien, Muscovy and the Ukraine: From the
Pereiaslavl Agreement to the Truce of Andrusovo, 1654-1667, Univ. Calif. Publ. History,
Vol. 74, Berkeley 1963.
454
П. Миљуков, наведено дело, стр. 161.
455
Исто.
456
С. Димитријевић, Одношаји..., (Глас СКА, LVIII), стр. 284.
452
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су га ердељски кнез Михаило Апафи (Ракоци), пољски краљ Јан Казимир и
кијевски митрополит Антоније Виницки, препоручили руском цару.457 Из
писама се може видети да ердељски кнез и пољски краљ нису знали праву
природу Савине мисије, већ су веровали да је у питању тражење материјалне
помоћи (“...и о семъ не сомневаемся [“не сумњамо” – подвукао Д.Т.], что
егда именнованый честный отецъ Сава Бранковичъ митрополитъ Седмиграцкій для строенія церквей [“због грађења цркава” – подвукао Д.Т.], божіихъ
въ земли Седмиграцкой сей столь дальной къ вамъ великому государю
вашему царскому величеству воспріялъ путь...”).458 Сутрадан по свом доласку у Москву, у пратњи кнеза Никите Ивановича и двојице државних секретара, митрополит Сава је отишао на двор и цару предао писмо, које је
откривало праве мотиве његовог доласка у Русију.459
Судећи по садржају поменутог писма, главна намера ердељског митрополита била је да цару изнесе свој предлог за будући рат против Турске.
Централно место овог плана представљао је могући широки антитурски покрет подунавских и балканских православних хришћана. “Има на овим странама многе множине православних хришћана: Срба, Бугара и Влаха. Све то,
готово, чека, неће ли откуд бити хришћанског напада на проклетога Турчина. Пошто су у великој невољи, беди и насиљу, то би све, ако Бог хоће,
спремна војска била.” (“Сутъ на ове страна много множяство православнихъ
Христіянъ: Сърбли, Булгари, Влохи, све то готово ждетъ если откудь християнско рушене будетъ на проклетога Турчина, понежъ сутъ у великой нужде и
бедъ и насилію, то све готова войска би била если Богъ произволитъ.”).460 У
изворима не постоје сведочанства о томе да ли је руски цар нешто одговорио
митрополиту Сави, али то није ништа необично с обзиром на осетљивост
теме. Ако је и било неког одговора или упутства, оно је било саопштено усмено. Ово је био први, релативно јасно, конципирани план (предложен од
стране Срба) о ослобађању балканских и подунавских православних хришћана од турске власти, при чему је кључна улога у свему томе била намењена

Исто, стр. 284-285; Исти, Прилози..., стр. 68-69.
Детаљ из препоручног писма (преведеног са пољског на руски) пољског краља Јана
Казимира, од 30. априла 1668. године. Вид. С. Димитријевић, Прилози..., стр. 69.
459
Исти, Одношаји..., (Глас СКА, LVIII), стр. 285-286.
460
Исти, Прилози..., стр. 69; Ова идеја митрополита Саве није била нова за руског цара
Алексеја I, јер је он раније, на седницама Бојарске думе говорио о ослобађању
балканских православних хришћана. Вид. А. Јелачић, Русија и Балкан – преглед
политичких и културних веза Русије и балканских земаља 1066-1940, Београд 1940,
стр. 23.
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Русији, која је (по митрополитовим асоцијацијама) једина могла да покрене
Србе, Бугаре и Влахе на масовни антитурски устанак.
Писмо митрополита Саве није садржавало само предлог неке политичке
или војне акције, већ и веома драгоцена обавештења од стратешког значаја
за руску државу, тачније, за њене интересе у Малој Русији. Ердељски митрополит је у свом писму саопштио руском цару своје сазнање да ће, “... Турци
војевати и Козаке помагати а тада и нама неће добро бити” (“...що Турчинъ
буде воевать и Козаке спомагати хотеніе и намъ на тотъ часъ не добро
будетъ...”).461 Овим је митрополит Сава најавио савез козака и Турске, што се
заиста и догодило четири године касније (1672.) када је турска војска заузела
југозападни део Мале Русије (тврђаву Камењец, области Подолију и Галич),
уз помоћ Татара и козака са “десне” обале (Петар Дорошенко).462 Ово Савино
предвиђање турско-козачке сарадње најавило је појаву новог, веома значајног,
момента у процесу решавања малоруског питања – отвореног и директног (војног) мешања Турског Царства (до тада су Турци посредно вршили притисак на
Русију и Пољску – преко својих вазала, кримских и добручких Татара).
Приликом свог повратка у Ердељ, митрополит Сава је послао још једно
писмо цару Алексеју I, 12. септембра 1668. године, из руског пограничног
места Зверевича.463 У том писму, ердељски митрополит је обавестио руског
владара да ће га о свему, “...чистим срцем и свом душом” писмено извештавати (“...чистимъ сьрдцемъ и са всею душею моею о всехъ буду ... писати
царскому вашему величанству...”).464 Ово показује да је руска мисија митрополита Саве Бранковића имала (пре свега) обавештајни карактер и да је
постојала озбиљна намера да се са контактима те врсте настави и даље.
Занимљиво је да се у руским изворима, који говоре о боравку митрополита Саве у Москви, нигде посебно не истиче име Ђорђа Бранковића. Напротив, по свом положају, односно, по даровима које је добио као члан
митрополитове свите, Ђорђе је био ниже рангиран од ђакона, а нешто мало
изнад слугу: “... брат Ђорђе и два синовца добили су само по 4 рубље у

С. Димитријевић, наведено место.
П. Миљуков, наведено дело, стр. 161; У том походу, турска војска је стигла до
Лавова, али је 1673. године, била побеђена код Хоћима, од стране пољске војске коју је
водио Јан Собјески. Тиме је био заустављен даљи продор Турака. Ипак, мировним
уговором из 1676. године, Турска је добила тврђаве Хоћим и Камењец и област
Подолију. Вид. D. Živojinović, наведено дело, стр. 339.
463
С. Димитријевић, Прилози..., стр. 70.
464
Исто.
461
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новцу, а слуге митрополитове, којих је било шесторо, - по две рубље”.465
Ђорђе Бранковић је касније писао да је у Москву ишао као српски деспот,
јер му је ту титулу доделио патријарх Максим, још 1663. године.466 “Он је
још тврдио да је стигао у Русију с готовим политичким планом (подвукао
Д.Т.) и да је цар показао много старање да га код себе задржи.”467 Међутим, у
руским документима се нигде не помиње Ђорђе Бранковић у церемонијама
око пријема и почаствовања угледних странаца. То значи да Руси нису знали
за његову титулу, јер нема сумње да би, у противном, са више пажње
угостили српског деспота. Што се тиче политичког плана који је био представљен руском цару, он је очигледно био дело митрополита Саве Бранковића, који се једини и помиње, по том питању, у историјској грађи руског
порекла. Прави творац већине оних идеја, које је Ђорђе Бранковић касније
покушао да спроведе, био је митрополит Сава.
Још један српски митрополит ишао је у Русију занимљивим поводом. У
јесен 1670. године (7. новембра), у Кијев је стигао призренски митрополит
Никодим, са (откупљеним) руским заробљеником, Иљом Мјасоједовим (“полонянинъ рейтерского строю”). Српски митрополит је откупио у Солуну руског
војника, кога су били заробили Татари, за суму од 200 гроша.468 Никодим је
био пропуштен да оде у Москву, где је на име откупа заробљеника и његовог
издржавања добио 120 рубаља.469 Призренски митрополит је ишао у Русију и
1683. године, али о томе ће бити више речи у наредном поглављу.
У време патријарха Максима, као и у време његових претходника, било
је много одлазака изасланстава српских манастира у Русију. Иако је Српска
православна црква материјално ојачала у време патријарха Максима, интензитет одлазака калуђера појединих манастира у Русију по милостињу, био је
веома висок. Многим манастирима је материјална помоћ била потребна, али
су неки калуђери ишли са сасвим другим мотивом у Русију. Као и у време
Максимових претходника, калуђери су преносили Русима корисне информације, поруке или упутства. Чак и онда када није било формалних контаката, Пећка патријаршија је одржавала, преко калуђера, живе и корисне везе
са руском државом.

С. Димитријевић, Одношаји..., (Глас СКА, LVIII), стр. 287.
Р. Самарџић, Српска православна црква у XVI и XVII веку, стр. 95.
467
Исто.
468
С. Димитријевић, Грађа..., стр. 43.
469
Исто.
465
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Хиландарски архимандрит Виктор, јеромонах Виктор, келар Михаило и
ђакон Теоктист, стигли су у Путиваљ 18. септембра 1657. године, заједно са
митрополитом кратовским Михаилом.470 Пограничне власти у почетку нису
хтеле да пропусте хиландарско изасланство. Међутим, архимандрит Виктор
је после тога изјавио да он “...не иде за милостињу, него са светињама патријарху”.471 Тада је послао молбу руском патријарху за пропуст, са два списка
светиња које су понели у Русију. Уз посредовање руског патријарха, хиландарско изасланство је било пропуштено да оде у Москву. Тамо је Хиландарцима била издата нова дародавна грамата, по којој су могли да долазе сваке
седме године у Русију. Поред тога, хиландарском изасланству је била
додељена помоћ од 70 рубаља.472
Следеће хиландарско изасланство (архимандрит Ђорђе, келар Јеротије,
јеромонах Арсеније и ђакон Григорије) појавило се на руској граници 18.
марта 1669. године, али нису били пропуштени да оду у престоницу.473 У
изворима нема података о томе да ли су добили милостињу на граници, нити
о образложењу руских власти за враћање овог изасланства са границе. Ипак
је сачувана молба хиландарског изасланства, у којој су молили руског патријарха Јоасафа II, за посредовање код руског цара у добијању помоћи, “... у
несрећи, која је постигла како њих, тако и цео Атон због критске војне
(Кандијски рат - прим. Д.Т.)”.474
Хиландарци нису долазили у Русију само због сакупљања милостиње.
Хиландарски јерођакон Јоасаф је стигао у Путиваљ јуна 1670. године и био
пропуштен да оде у Москву, у коју је стигао 5. јула.475 На саслушању Јоасаф
је изјавио да је у Русију дошао због учења “књижног словенског наречја”.476
Том приликом је предао писмене препоруке цариградског патријарха Методија, влашког митрополита Теодосија и хиландарског архимандрита Георгија, у којима је било потврђено да је за јерођакона био рукоположен од
стране ранијег влашког митрополита Стефана.477 Хиландарски јерођакон није
С. Димитријевић, Грађа..., стр. 126; Митрополит кратовски је долазио у Русију и
1651. године, а 1657. године, покушао је да остане у Русији “на вечно живљење”.
Исто, стр. 281-282.
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Исто, стр. 126. Једна од светиња коју су Хиландарци носили у Русију, биле су и
иконе Св. Саве и Св. Симеона.
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добио дародавну грамату, па није имао могућности да сакупља милостињу ни
да се издржава. Због немаштине и глади, Јоасаф је био принуђен да се врати
из Русије.478
У време патријарха Максима (1656-1680) у Русију су веома често путовали монаси манастира Милешеве. Прво милешевско изасланство, у наведеном периоду, стигло је у Москву 1657. године. У изворима нису сачувани
подаци о именима милешевских калуђера који су те године ишли у Русију,
али је сачувана њихова молба цару Алексеју I за додељивање помоћи манастиру. Царским указом овом изасланству била је додељена помоћ од 300
рубаља у самурима.479
Следеће милешевско изасланство стигло је у Путиваљ 23. новембра 1659.
године. Чланови овог изасланства били су архимандрит Висарион, келар
Антоније и “саборни старац” Филотеј.480 Пропуштени су у Москву и тамо добили помоћ од 150 рубаља у самурима. У изворима је сачуван препис молбе
коју су калуђери Милешеве предали цару.
Милешевски архимандрит Висарион, са “тројицом сабраће”, поново се
појавио у Путивљу 30. јуна 1664. године. У Москву су Милешевци стигли
20. јула и на саслушању саопштили неке вести о кретању пољске војске,
преко чије територије су прешли.481 Пошто је у то време Русија била у рату
са Пољском (1654-1667), свака информација о војним покретима противничке стране била је од велике користи. Висарион је у Москву донео и
“извесне светиње” на поклон руском цару, али у изворима није забележено
ништа детаљније о томе. Овом изасланству је била додељена помоћ од 200
рубаља у самурима.482
По трећи пут, архимандрит милешевски Висарион боравио је у Русији 1668.
године. У Москву је стигао 21. августа, са келаром Александром, јеромонасима
Василијем и Саватијем и ђаконом Ананијем. Од цара су добили помоћ у износу од 70 рубаља.483
Последњи пут, током наведеног периода (време патријарха Максима),
Милешевци су боравили у Москви 1675. године. Тада је архимандрит Авесалом
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добио помоћ од 150 рубаља у самурима.484 Он је у Москву донео четири књиге,
које су послужиле као материјал за преправку руских богослужбених књига.485
У овом периоду су и изасланства манастира Хопова често посећивала
Русију. Хоповски јеромонах Стефан је стигао у Путиваљ 9. августа, 1665.
године. Пошто је са собом водио откупљеног руског заробљеника (“романовца драгунскаго строю”) био је пропуштен на граници и у Москву је стигао 21. августа.486 На саслушању је изјавио, по ономе што је сазнао, да је турски султан потписао “вечни мир” са хабсбуршким царем (Вашварски уговор
1664.) и распустио сву своју војску.487 Јеромонах Стефан је потом говорио о
откупљивању руског заробљеника, у Београду, за 240 талира.488 На саслушању је и откупљени руски заробљеник (драгун) говорио о свом заробљавању од стране Татара, продаји у Цариграду и одласку са својим господарем
у “турски Београд”, где га је јеромонах Стефан откупио.489
Наредно изасланство манастира Хопова (архимандрит Исаија, јеромонаси Виктор и Исаија, ђакон Нићифор и један слуга) стигло је у Путиваљ 9.
априла 1666. године. На граници су их пропустили и они су стигли до Москве, где су предали молбу за помоћ у обнови манастирске цркве. За помоћ манастиру било је додељено 100 рубаља у самурима, архимандриту 20 рубаља
у самурима и 15 рубаља у новцу, калуђерима 17 рубаља у куницама и по 6
рубаља у новцу и слузи 2 рубље.490
Хоповски јеромонах Јован и ђакон Аксентије, приспели су на руску границу и били пропуштени да оду у Москву, јуна 1670. године.491 На саслушању су изјавили да су из манастира понели писма, али да су им их одузели
Турци. У изворима нема података о даљој судбини овог изасланства.
Братство манастира Лепавине, у овом периоду, три пута је тражило помоћ од Русије: 1658, 1665. и 1666. године. Архимандрит лепавински Јанићије, јеромонах Јаћим и манастирски слуга, носећи дародавну грамату, дошли су на руску границу 9. јула 1658. године. Нису били пропуштени даље,
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већ им је у Путивљу била дата милостиња: архимандриту 20, јеромонаху 8 и
слузи 2 рубље.492
Следеће лепавинско изасланство (игуман Спиридон и јеромонах Иларион) било је боље среће. Они су стигли у Путиваљ 21. октобра 1665. године,
где су их руске пограничне власти, после саслушања пропустиле. У Москви
су лепавински калуђери добили милостињу у вредности од 100 рубаља.493
Лепавински, “србославунски” епископ Јаћим и јерођакон Пајсије, дошли
су у Кијев 12. маја 1666. године. Тамо су боравили све до 20. јуна када су били пропуштени да оду у Москву. Том приликом је епископу Јаћиму било
додељено 200 рубаља помоћи, за манастир Лепавину.494 Јаћим је остао да
живи у Русији. У једној својој молби цару, од 22. септембра 1670. године,
тражио је помоћ, путне трошкове и путне исправе за хоповског ђакона
Севастијана који је живео код њега годину и по дана.495 Ово је доказ да су,
поред раније наведених случајева, хоповски калуђери (бар један од њих)
долазили у Русију и у пролеће 1669. године. О епископу Јаћиму још се зна
само то да је био присутан на погребу руског патријарха Јоасафа II, 1672.
године и на крунисању цара Фјодора Алексејевича, 1676. године.496
Калуђери манастира Бешенова обраћали су се руској држави за помоћ
1670. и 1671. године. О молби бешеновског монаха Јефрема из 1670. године,
у руским изворима је остао само кратки запис да овај манастир није имао
дародавну грамату.497 Други подаци о овом покушају бешеновских калуђера
да добију неку материјалну помоћ од Русије, у руским изворима не постоје.
Бешеновски игуман Никодим и јеромонах Јевсевије допутовали су у
Москву 1671. године и цару предали молбу за помоћ, јер су заложили “црквенске утвари, јеванђеље сребрно и сасуде црквенске”.498 У изворима није забележено да ли су и колику помоћ добили.
Архимандрит ковиљски, Гаврило, одлазио је у Русију 1675. године, али
о томе није остало трагова у изворима, сем молбе коју је архимандрит Гаврило упутио руском цару.499
Исто, стр. 174.
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Српски лесновски манастир (Св. Архистратега Михаила и Гаврила),
одржавао је везе са Русијом преко кратовских митрополита. Михаило, кратовски митрополит, упутио је молбу руском цару Алексеју I, септембра 1660.
године, да додели “жалованую грамоту” за манастир Лесново. Услишивши
митрополитову молбу, руски владар је доделио дародавну грамату манастиру Леснову, 31. октобра 1660. године (“...въ Лесновской монастырь ...
нашу великого государя жалованую грамоту дати...”).500 У руским изворима
је сачувана још једна молба за помоћ манастиру Леснову, из 1666. године,
коју је у Русију послао кратовски митрополит Ананије.501
У време патријарха Максима, братство манастира Студенице је контактирало са Русијом 1662. и 1664. године. Студенички архимандрит Неофит,
келар Пахомије, јеромонах Мардарије и слуга Никола, стигли су у Путиваљ
20. јула 1662. године. Били су пропуштени да оду у Москву и тамо су
предали молбу за помоћ студеничком манастиру. Руски цар је издао дародавну грамату студеничком братству 25. јануара 1663. године, по којој су
могли да долазе у Русију по милостињу сваке пете године.502
Приликом ове посете Москви, архимандрит Неофит је на саслушању
изјавио да у Србији има “... рударских мајстора који знају истраживати
златну и сребрну руду”.503 Када је студеничко изасланство кренуло натраг у
Србију, са њима је био послат кнез Степан Милорадович (пореклом Србин
из Херцеговине), са задатком да доведе српске рударе у Русију.504 Кнез Милорадовић је боравио у Србији до краја марта, 1664. године. По свом повратку
у Москву, 20. јула 1664. године, Степан Милорадович је у Посољском Приказу поднео детаљан извештај о начинима проналажења и ископавања сребрне руде у околини манастира Студенице (копаонички крај).505 Поред тога,
кнез Милорадович је на саслушању изјавио да је позвао рударске мајсторе из
Србије да дођу у Русију (“...серебряные руды мастеровъ ... къ великому государю къ Москве призывалъ...”). При крају свог извештаја, он је описао политичке и војне прилике у Подунављу и Малој Русији.
Степан Милорадович је у свом извештају укратко поменуо рат између
Аустрије и Турске, наводећи број градова који су једни другима заузели.506 О
С. Димитријевић, Прилози..., стр. 64-65.
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том рату још је рекао да су влашки и молдавски владари помогли Турцима у
сукобу са Аустријом. Што се тиче ситуације у Малој Русији, кнез Милорадович је најпре известио Посољски Приказ о бројности и кретању пољске
војске у западном делу Мале Русије, која се налазила под командом војводе
Стефана Чарњецког. По Милорадовичевом исказу, Чарњецки је са 15.000
војника стајао код Корсуња, док му није стигла краљева наредба да крене ка
Смоленску (“...Чернетцкой стоялъ подъ Корсунемъ, а съ нимъ польского
войска съ 15.000...и ему де Чернетцкому по королевскому указу велено итти
къ Смоленску.”).507 У истом исказу, Милорадович је истакао да у пољској
војсци није било много козака (“...а козаковъ при немъ было немного...”).
Овај податак је могао бити веома значајан за руску државу, јер је указивао на
жељену могућност да се већина козака у западној Малој Русији определи за
Москву. Милорадович је потом саопштио своја сазнања о преписци између
турског султана и кримског хана, у којој је било договорено да татарска
кримска војска не помаже Пољацима у Малој Русији, већ да крене у помоћ
турској војсци која је ратовала против Аустријанаца (“Да турской же салтанъ
писалъ к крымскому хану, что турскихъ многихъ людей цесарскіе люди
побили и онъ бы полскому королю не помагалъ и ... изъ черкаскихъ городовъ
ишли къ турскому на помочъ противъ цесаря...”).508
Потоњи Милорадовичев повратак у Русију, искористио је студенички
архимандрит Неофит да ступи, још једном, у контакт са руским царем. По
Степану Милорадовичу, старешина манастира Студенице је послао писмо у
Москву (1664. године), у коме је на одређен начин потврдио Милорадовичев
извештај, истичући да му је братство манастира помагало у напорима да
истражи начин добијања сребрне руде у Србији и пронађе рударске мајсторе
који би могли да оду у Русију.509 У руским изворима није остало забележено да
ли су рударски мајстори из Србије, касније заиста и били доведени у Русију.
Овај случај контакта братства манастира Студенице са руском државом
открива још један занимљив мотив за успостављање односа између Русије и
Српске православне цркве. Преко (или уз помоћ) српских калуђера, у Русију
су стизале најразличитије информације, углавном политичке природе, а сигурно једна од најзанимљивијих, била је ова о српском рударском умећу добијања сребра.
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ДЕО ТРЕЋИ
1. ПАТРИЈАРХ АРСЕНИЈЕ III И
ВЕЛИКИ БЕЧКИ РАТ (1683 – 1699) –
ОТВАРАЊЕ „ИСТОЧНОГ ПИТАЊА”
Због лошег здравља патријарха Максима, кога је два пута ударила кап
(1669. и 1671. године), још за живота му је био изабран наследник. То је био
митрополит рашки Арсеније, који је од 1674. године, званично обављао све
дужности (као коадјутор) поглавара Српске православне цркве.510 У ствари, митрополит Арсеније је почео да замењује патријарха још 1671. године, али је тек три
године касније био званично проглашен за Максимовог наследника.511
После Максимове смрти 1680. године, Арсеније је и формално био изаб-ран
за српског патријарха (као Арсеније III), у време које је непосредно прет-ходило
преломним догађајима у историји Срба. Током ратних операција 80-тих и 90-тих
година (Бечки рат 1683-1699) био је потврђен значај српског војничког елемента
на европској позорници, као и битна улога Српске православне цркве у дипломатским акцијама на југоистоку и истоку Европе. Победоносни поход хабсбуршке војске кроз Мађарску, после турског слома под Бечом 1683. године, кулминирао је великом победом над Турцима код Харшања, 12. августа 1687. године.512
Овакав развој ситуације улио је наду Србима у скору пропаст турске власти на
Балкану, али и страх да би будућа хабсбуршка доминација допринела ширењу
уније. Због тога је Српска православна црква настојала да успостави још јаче везе са руском државом.
Пример скопског митрополита Јефтимија, који је пребегао у Русију септембра 1687. године, директно указује, поред осталог, и на страх српског свештенства од могућег ширења уније услед напредовања хабсбуршке и мле-тачке
војске кроз српске етничке просторе. Митрополит Јефтимије је стигао у руски
Арсеније је био рукоположен за митрополита рашког 20. маја (на Спасовдан), 1669.
године. Ђ. Слијепчевић, наведено дело, стр. 339.
511
Исто.
512
О значају ове битке, опширније вид. Н. Самарџић, Битка код Харшања 1687.
године, у европској историји, ИЧ 35, Београд 1988, стр. 75-87.
510
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погранични град Севск у друштву са јеромонахом Антиногеном, ђаконом
Антонијем и старцем Марком.513 Пограничним руским властима митрополит је
показао писмо којим га је препоручио запорошки хетман Иван Мазепа. По
доласку у Москву, скопски митрополит је царевима Ивану и Петру514 предао
грамату у којој је овако описао стање у својој митрополији и другим областима
под јурисдикцијом пећког патријарха: “... не живимо него јако патимо од оних
који господаре над нама и који намећу на нас тешке и неиздржљиве дације;
митрополија нам је старо здање и расипље се, а никако не даду да се обнови или
покрпи; у данашње, пак, време немачки цесар запленио је пода се (подвукао
Д.Т.) седам епископа српских: будимског, пожешког, липовског, темишварског,
вршачког, црногорског (?) и бачког, а с друге стране венецијанске војске приступају близу к нама; с треће стране Турци се врло ражестили на нас православне, чинећи насиље, и ко је у стању да исповеди свакодневна прекоравања и
страховања од њих, и немајући куда више уклонити се притекох к вашем пресветлом царском величанству молећи милост и за ваше царско многолетно здравље Господа Бога молити...”.515
Поред овога што је написао у својој грамати (намењеној царевима) скопски
митрополит је своја сазнања и мишљења о Бечком рату, тачније, о тешком
положају Срба, саопштио руским властима и у Посољском Приказу. На саслушању, митрополит Јефтимије је поновио како у “турскую и сербскую землю”
продиру (копном) аустријске и (морем) млетачке војне снаге.516
Молба скопског митрополита да остане у Русији била је услишена и он је
јануара 1688. године, послат у Сергијевску лавру на “вечно живљење”.517 Те исте
године, њему су се придружили монаси скопског манастира Св. Јована Претече,
јеромонах Петроније и ђакон Јосиф. Касније су (на њихову молбу) митрополит и

С. Димитријевић, Одношаји...(Глас СКА, LX), стр. 154.
После смрти руског цара Фјодора Алексејевича (1676-1682), отворило се питање
наслеђа престола јер он није имао деце. Главни кандидати за царски трон била су
његова малолетна браћа Иван и Петар. Под утицајем моћне породице Наришкиних и
патријарха московског Јоакима, за цара је најпре био крунисан Петар (1682), док је
намесништво преузела његова мајка, Наталија Кириловна Наришкина. Међутим, исте
године, 25. маја, дошло је до побуне стрелаца у Москви, који су тражили да се
крунишу два цара, Иван и Петар. Под притиском стрелаца, Земски Сабор је 5. јуна
прогласио Ивана за “првог цара”, поред већ крунисаног Петра. Због малолетства
двојице владара, намесништво је било поверено њиховој сестри Софији. Опширније о
томе вид. П. Миљуков Историја Русије, Београд 1939, стр. 192-196.
515
С. Димитријевић, Прилози..., стр. 71.
516
Исто; С. Димитријевић, Одношаји...(Глас СКА, LX), стр. 156.
517
Исто.
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поменути монаси били послати у Малу Русију, а при-ликом одласка из Москве,
митрополиту Јефтимију је било поклоњено 100 рубаља.518
Грамата скопског митрополита Јефтимија, упућена руским царевима
Ивану и Петру, и његов исказ на протоколу саслушања у Москви, откривају
неке занимљиве детаље о положају српског свештенства у Турској у време
Бечког рата, као и митрополитово мишљење о успесима хришћанских сила у
том сукобу. Митрополит Јефтимије је открио своје разлоге за пресељење у
Русију, а они су лежали, пре свега, у тешким наметима од стране турских
власти и насиљу Турака над свештенством и народом, које је било изазвано
страхом Османлија од успеха хришћанских војски и могућег масовног устанка на Балкану. С друге стране, митрополит Јефтимије није гледао позитивно
ни на хришћанске (католичке) силе које су својим армијама све више
продирале ка средишту српских простора. Из грамате митрополита Јефтимија, упућене Москви, јасно се може видети да он у исту раван поставља
турска насиља и аустро-млетачка освајања. Аустријски поход кроз Мађарску, скопски митрополит није доживео као ослобођење православних хришћана у Панонији, већ у својој грамати наглашава да, “...немачки цесар запленио је пода се седам епископа српских...”, по чему се види да је Јефтимије
ратне успехе Беча посматрао као ново поробљавање православних у јужној
Угарској и Славонији.
Оваква страховања скопског митрополита показала су се оправданим,
јер је Ватикан настојао да у новоосвојеним областима, помоћу словенских
(чешких) богослужбених књига, прошири католичку пропаганду међу православним Словенима. “Ради утврђења католицизма у овим земљама, послат је
тамо из имаовине Св. Велеслава велики број чешких богослужбених књига,
библија, катихизиса, молитвеника и др., нешто бесплатно а нешто по умереној цени.”519
Овакво брзо деловање католичке пропаганде на “новоослобођеним” подручјима средње Европе, било је изазвано страхом бечких и римских кругова
од сталних, интензивних настојања Српске православне цркве да успостави
јаче везе са Русијом, што је бечком двору и Ватикану, очигледно, било
познато још од првих деценија XVII века. Раније дипломатске акције српских патријараха нису имале за циљ само јачање српско-руских односа, већ и
евентуално успостављање савеза православних народа на југоистоку и истоку Европе (мисија патријарха Гаврила), који би се самостално, без учешћа
518
519

Исто.
Исто, стр. 157.
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западних сила, супротставио турској доминацији. Могући споразум Русије и
балканских православних народа озбиљно би угрозио интересе Беча на Балкану. “На тај начин, мислили су они (Беч и Ватикан - прим Д.Т.), Русија би
могла, сама за свој рачун, почети решавати источно питање (подвукао Д.Т.)
које је, већ тада, сасвим отворено избило на површину.”520
Одлазак скопског митрополита Јефтимија у Русију 1687. године, није
био први случај контаката високог српског свештенства са Москвом у време
патријарха Арсенија III Чарнојевића. Четири године раније (1683), призренски митрополит Никодим допутовао је у Москву, са препоручним писмом
запорошког хетмана Ивана Самојловича, у коме је он молио руске цареве
(Ивана и Петра) да дозволе Никодиму стални боравак у неком од малоруских манастира.521 На протоколу саслушања у Москви, митрополит Никодим
је изјавио да је још 1670. године, имао намеру да се заувек настани у Русији, али
му то тада није било дозвољено.522 О одласку призренског митрополита у
Русију, 1670. године, већ је било речи у претходном поглављу.
Руске власти су одбиле молбу митрополита Никодима за останак у Русији, 1670. године, због превеликог броја калуђера и свештеника у Москви (и
другим руским градовима), док се, за то време, у Малој Русији осећао недостатак учених православних духовника, а то је било посебно осетљиво подручје због традиционално јаке католичке пропаганде. Чињеница да је митрополит Никодим, после посете Москви, провео четири године у Батурину,
престоници малоруских хетмана, наводи на помисао да су га руске власти намерно тамо упутиле, како би се духовно ојачало православно свештенство Мале
Русије, у напору да се заустави католички, односно унијатски, прозелитизам.
Из Батурина се митрополит Никодим вратио у Призрен (1674), али је
због турског насиља био поново приморан да напусти своју митрополију и
оде на Свету Гору (1675). Тамо је живео осам година, све док се није одлучио да поново дође у Русију. Све ово је испричао митрополит Никодим,
1683. године, на протоколу саслушања у Посољском Приказу, приликом свог
другог боравка у Москви. На молбу и препоруку запорошког хетмана Ивана
Самојловича, призренски митрополит је добио, 1684. године, дозволу да се
настани у Батурину (“...отпущенъ съ грамотой въ Малоросію...”).523 Ова чињеница потврђује раније истакнуту тезу, да су московске власти и запорошки
J. Радонић, наведено дело, стр. 393.
С. Димитријевић, Грађа..., стр. 43.
522
Исто, стр. 43-44.
523
Исто, стр. 44.
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хетмани подстицали православне (нарочито српске) свештенике да се насељавају у Малој Русији, због јачања тамошњег православног духовништва.
Штавише, примери призренског митрополита Никодима, скопског митрополита Јефтимија и двојице монаха скопског манастира Св. Јована Претече,
досељених у Русију 1688. године, указују на смишљено и планско упућивање
српских духовника, од стране руске државе, у Малу Русију.
На већ поменутом месту у руским изворима, налази се још један податак
о митрополиту Никодиму, односно, његовој молби, упућеној царевима Петру и Ивану, 1695. године, да му се дозволи, “...да може вечно живети у Кијевопечерском манастиру”. Поред његове, сачувана је и опширна молба, по истом
питању, коју је написао хетман Иван Мазепа, 18. марта 1695. године.
Још један такав пример налазимо у случају одласка београдског митрополита Елевтерија у Малу Русију (1682.) и Москву (1684). По извештају
хетмана Ивана Самојловича, посланом војводи севском, Л. Р. Непјучеву, 12.
маја 1684. године, српски митрополит Елевтерије, који је од 1682. године
живео у малоруском, радецком, манастиру Св. Николаја, тражио је дозволу
да дође у Москву, ради добијања милостиње.524 У овом извештају били су
наведени разлози митрополитовог напуштања Србије (“...от великого утеснения турецкого...”), као и хетманова препорука за митрополита и његову пратњу.
Пошто је био пропуштен да оде у престоницу (17. маја 1684. године), митрополит Елевтерије је био саслушан на Посољском Приказу, где је испричао
све о свом доласку и боравку у Малој Русији, али и оно што је чуо о рату
између хришћанских сила и Турске.525 Потом је митрополит Елевтерије добио
царску дародавну грамату (5. јуна 1684), по којој је могао да долази у Москву сваке седме или осме године и дозволу да се настани у Малој Русији.
Одласци у Русију скопског митрополита Јефтимија, призренског митрополита Никодима и београдског митрополита Елевтерија, потврдили су
постојање једног значајног чиниоца у процесу успостављања веза између
Русије и Српске православне цркве - запорошких хетмана. Још од времена
српског патријарха Пајсија (1614-1647), кијевски митрополити и запорошки
хетмани били су незаобилазни, посреднички фактор, руско-српских односа и
веза (мисијe епископа Антонија, 1622. и митрополита Арсенија, 1653-54).
Значај малоруског духовног и војничког (козачког) вођства у односима
Русије и Српске православне цркве, растао је непрекидно током XVII века.
Дипломатске мисије српских духовника обухватале су и контакте са кијев524
525

Исто, стр. 47.
Исто, стр. 47-48.
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ским митрополитима и малоруским хетманима, што је у процесу малоруске
борбе против Пољака, јачало њихове везе са руским владарима и истовремено, са другим земљама православног света (Србија, Влашка, Молдавија).
Директна или индиректна, дипломатско-обавештајна улога српског духовништва у организацији борбе Малоруса против верског, националног и економског угњетавања Пољака, позитивно се одразила у односима запорошких
хетмана према српским свештеницима, пред крај XVII и почетком XVIII
века. Запорошки хетмани су прихватали српске духовнике као поверљиве,
дипломатске и обавештајне посленике, у служби руских владара, у дипломатским мисијама које су се, поред осталог, односиле и на решење малоруског питања.
Место Мале Русије на политичкој позорници источне Европе, било је
одређено јачањем немирног козачког елемента. У међусобним сукобима
Пољске, Русије, Кримског Ханата и Турске, козачка ратничка каста је играла
је веома значајну улогу. Покрет Богдана Хмељницког (1648-1654) довео је до
тога да запорошки козаци постану, бар за неко време, самостални војни и
политички фактор, способан да мења границе у источној Европи. У том
периоду (мисија патријарха Гаврила), кијевски митрополити и козачки
хетмани постали су незаобилазни чинилац у руско-српским односима.
Потреба за јачањем малоруско-српских односа била је изазвана, поред
осталог, и чињеницом да су српски и малоруски православци имали једног
великог заједничког непријатеља – Ватикан и његову пропаганду. Бечки рат
(1683-1699) је пружио католичким силама прилику да војнички поразе Турке
и освоје стратешки важна подручја, али и Ватикану, да под окриљем хабсбуршких и млетачких војних победа оснажи свој верски утицај на Балкану,
у Подунављу, Панонији и западној Малој Русији. Због тога се појавила велика потреба православних народа и земаља да учврсте своје везе у јеку овог
рата. Опасност по српски народ од католичке стране, коју је нагласио у
својој грамати митрополит Јефтимије, истакао је и запорошки хетман Иван
Самојлович, још 1686. године, бунећи се против ступања Русије у Свету лигу
(савезништво са католичким земљама у рату против Турске). Тада је хетман
Иван Самојлович руским властима указао на велику опасност која је, због
овог рата, претила, “...балканским православним хришћанима: Власима, Молдавцима, Бугарима, Србима и многобројним Грцима, који сви избегавају
папину власт и полажу једину наду у руског цара (подвукао Д.Т.)”.526 Запорошки хетман је добро разумео стратегију ширења уније и коришћења
526

В. Поповић, Руско-српски односи, у: Народна енциклопедија СХС, III, стр. 822.
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ратова за експанзију ватиканског утицаја. Због тога није желео да руска
држава буде савезник католичких сила (нарочито Пољске) у рату против Турака. „Сви православни народи пали би у велику тугу, ако би римски цар и
папски краљ, помоћу савеза са Русијом, (подвукао Д.Т.) успели, да завладају
турским областима и приморају тамошњи народ на унију.”527
Као што је веч речено, победа над Турцима код Харшања, 12. августа
1687. године, отворила је аустријској војсци пут ка Београду и Србији. Те
исте године, Турска је била у дефанзиви на свим фронтовима. Венецијански
војсковођа, Франческо Морозини, уз помоћ саксонских и хановеранских трупа,
успео је да истера Турке из Мореје и заузме Атину.528 На истоку, пољски
краљ Јан Собјески успео је да продре у Молдавију, а руски војсковођа, кнез
Василије Голицин, повео је велики поход на Крим, који се, међутим, завршио неуспехом.529 Српска православна црква и народ суочили су се са једном новом ситуацијом, у којој је било сасвим извесно расуло турске војске
по ободима Балкана и у Подунављу. То је била добра прилика да се покрене
дипломатска иницијатива у циљу чвршћег повезивања балканских православних народа са Русијом. Као и у време патријарха Гаврила, ова дипломатска акција кренула је од влашког владара.
После припајања Кијева и источног дела Мале Русије, стратешки интерес Руског Царства био је излазак на Црно Море и евентуални наставак припајања остатка малоруских земаља. Остварење тих циљева значајно би приближило Русију балканским просторима и учинило сасвим могућим директно
и чврсто повезивање Руског Царства са подунавским војводствима (Влашком и Молдавијом), Србима, Бугарима и Грцима. Поред непосредних противника, Турака и Татара, највећу опасност по руске интересе представљала
је хабсбуршка експанзија. Аустријско освајање Подунавља и југоисточне Европе одсекло би Русију од балканских православних народа и пружило подршку католичкој Пољској да учврсти своју власт у западном делу Мале
Русије, као и да прошири свој утицај на Молдавију. Увиђајући све ово,
влашки војвода Јован Шербан Кантакузен одлучио је да ступи у везу са
Москвом и да за своју дипломатску акцију придобије српског патријарха
Арсенија III и бившег васељенског патријарха Дионисија. Посредовање ових
високих црквених личности требало је да олакша дипломатски подухват влашког војводе код руских царева Ивана и Петра. Уз то, углед патријарха Арсенија
Исто.
D. Živojinović, Uspon Evrope (1450-1789), стр. 340.
529
П. Миљуков, наведено дело, стр.197.
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III међу Србима и бившег цариградског патријарха Дионисија међу Грцима, требало је да обезбеди масовно учешће ових православних народа у евентуалном
устанку, уколико би руска војска била у могућности да продре на Балкан.
Српска православна црква је била свесна опасности од ватиканске пропаганде, која је напредовала упоредо са хабсбуршким трупама. Због тога је
патријарх Арсеније III прихватио дипломатску иницијативу војводе Кантакузена. После мисије патријарха Гаврила, ово је био други покушај да се
створи некакав савез православних народа и земаља, који би се борио, истовремено, против Турске и римокатоличког притиска.
У пролеће 1688. године, у Букурешт је стигао светогорски архимандрит
Исаија. Његова намера је била да преко Влашке, Молдавије и Мале Русије,
стигне у Москву. Војвода Шербан Кантакузен је одлучио да преко Исаије
пошаље поруку руским царевима. Његов избор није био случајан, јер је архимандрит Исаија био добар познавалац прилика у Москви.530 Осим тога, по
сопственом убеђењу, влашки војвода је могао имати много више поверења у
калуђера Исаију него у неког свог велможу, што се касније показало као
сасвим оправдано.
Архимандрит Исаија био је калуђер (некада српског) манастира Светог
Павла на Светој Гори.531 Пре 1688. године, боравио је више пута у Русији, а
6. маја 1686. године, писао је из Једрена, где се затекао неким манастирским
послом, свом благодејатељу, хетману Ивану Самојловичу о стању у Турској
и аустријским војним успесима у средњој Европи.532 Овај податак је још једном потврдио праксу коришћења монаха за обављање обавештајних послова.
Истовремено, ово показује да запорошки хетмани Иван Самојлович и (касније) Иван Мазепа, нису били покровитељи избеглих српских митрополита и
калуђера само због духовних потреба малоруског становништва, већ, пре
свега, због корисних војно-политичких информација које су од њих добијали. Исте године (1686), када је Исаија слао писмене извештаје хетману Самојловичу, Русија је са Пољском склопила “вечни мир”, којим је дефинитивно
добила Кијев и леву обалу Дњепра, али се и обавезала да ступи у Свету лигу.

С. Чакић, Велика Сеоба Срба и патријарх Арсеније III Црнојевић 1689/90, Нови Сад
1990, стр. 45.
531
С. Димитријевић, Одношаји...(Глас СКА, LX), стр. 158.
532
Исто.
530
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Архимандрит Исаија је стигао у Москву, септембра 1688. године, носећи
са собом писма патријарха Арсенија III, бившег цариградског патријарха
Дионисија и кнеза Кантакузена, намењена руским царевима.533
Писмо српског патријарха, написано 25. маја 1688. године, садржавало
је уобичајени приказ тешког стања у коме су се налазили српска црква и
народ под турском влашћу, а нарочито у време рата.534 С друге стране, Исаијин исказ на протоколу саслушања (13. септембра) био је много занимљивији и опширнији. Светогорски калуђер је открио, између осталог, да је у
овој дипломатској акцији учествовао, поред бившег, и тадашњи васељенски
патријарх, Јаков.535 То је значило да је грчка заједница у Турској сасвим озбиљно рачунала на могућност снажнијег повезивања православних народа и
земаља, под вођством Русије. Истичући слабост Турске, Исаија је молио
руске владаре да ослободе балканске хришћане од турског ропства јер,
“...Како од напада хришћанских војсака тако и од међусобних бојева упали су у
велико бесциље и немоћ, како новчану тако и у људима (подвукао Д.Т.), те им је
већ немогуће противити се сили хришћанској.(подвукао Д.Т.) Такве погибије и
разорења муслимана није било никада, а и тако удесног времена, да се против
њих устане и помоћу Божјом до краја погубе и православни хришћани испод ига
њихова ослободе, за читавих 1000 година није било...”.536 Из овога се јасно види
да је мишљење о скорој пропасти Турског Царства било веома раширено и да су
духовни и световни поглавари балканских народа чврсто веровали у то.
На протоколу саслушања архимандрит Исаија је много причао и о
великој опасности која је претила православном Балкану од стране католика.
“Ако Римљане унапред послужи срећа те нешто крупније сврше с Турцима и
узму под своју власт православно-хришћанске земље или Цариград освоје,
онда ће они православне хришћане поменутих земаља довести у гору погибао него што је турска, и вера православно-грчка сва ће погинути и искоренити се, (подвукао Д.Т.) пошто ће Римљани све манастире и цркве претворити у своје, а неке принудити у проклету унију, и биће им последња
невоља гора од прве.”537 Као доказ за своју тврдњу, архимандрит Исаија је
навео пример Ердеља где је већ било почело насилно покатоличавање.538

Исто, стр. 159.
Исто; С. Чакић, наведено дело, стр. 46.
535
С. Димитријевић, наведено дело, стр. 159.
536
Исто, стр. 160.
537
Исто, стр. 161.
538
Исто.
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534
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Иако је светогорски архимандрит опширно и убедљиво описао све опасности које су претиле православним народима на Балкану, тражећи помоћ и
заштиту од руских царева, његова мисија се завршила неуспехом. Полажући
велике наде у Русију, патријарх Арсеније III и војвода Шербан Кантакузен
преценили су њену снагу. Руско Царство, мада је располагало великом војском, није могло да савлада ни своје најближе непријатеље – кримске Татаре.
Неуспели походи кнеза Василија Голицина на Перекоп, 1687. и 1689. године,
показали су све слабости руске војске. Ако Руси нису могли да заузму Крим,
било је илузорно помишљати на неки њихов поход против Турака на Балкану. Сам руски одговор на писма која им је донео архимандрит Исаија, директно је потврдио њихову слабост. Грк Димитрије Тома однео је, крајем 1688.
године, царску повељу влашком кнезу, у којој Руси нису обећавали, већ су
напротив, тражили помоћ од Влаха уочи другог Галициновог похода на Крим.539
У међувремену, умро је Шербан Кантакузен, а нови влашки војвода,
Константин Бранкован, није имао храбрости да настави Кантакузенов подухват приближавања Русији, па је царевима који су тражили војну помоћ, послао негативан одговор.540 Тек када је овај одговор стигао у Москву, Руси су
послали архимандрита Исаију, фебруара 1689. године, са повељама (готово
исте садржине као она коју је Димитрије Тома носио у Влашку), намењеним
патријарху Арсенију III и бившем васељенском патријарху Дионисију.541
Овакав потез Москве изгледао је бесмислено, али он је био само маска за
једну другу мисију коју је имао Исаија, по налогу дворских кругова блиских
Софији, сестри руских царева. Софијине присталице, преко њеног љубимца,
кнеза Василија Голицина, наложиле су Исаији да у Васељенској патријаршији издејствује благослов и повељу да се Софија може помињати као царица (заједно са браћом) и да може носити царску круну.542 Ова мисија архимандрита Исаије (да је успела) могла је да утиче на даљи ток руске историје,
односно, да учврсти положај царевне Софије, која се касније жестоко сукобила са Петром у борби за престо.
Архимандрит Исаија није успео да изврши ову мисију, а његова даља
судбина била је прилично занимљива. Њега су ухапсиле аустријске власти у
Ердељу (априла 1689.), пошто га је потказао, као руског доушника, зет покојДруги Галицинов поход на Перекоп, започео је у фебруару, 1689. године. Руска
војска имала је око 100.000 војника. Од тог броја, погинуло је 20.000 људи, а 15.000
било је заробљено од стране Татара. Вид. П. Миљуков, наведено дело, стр. 198.
540
С. Димитријевић, наведено дело, стр. 163.
541
Исто, стр. 163-164; С. Чакић, наведено дело, стр. 49-54.
542
С. Димитријевић, наведено дело, стр. 164.
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ног војводе Кантакузена, Константин Балачан. Архимандрит Исаија је носио
патријарху Арсенију III писма (повеље) руских царева (од 28. децембра 1688.
године), са већ поменутом садржином, што је било довољно да се оправдају
Балачанове оптужбе на његов рачун.543 Хапшење архимандрита Исаије, јасно
показује колико су Аустријанци страховали од могућег савеза Русије и балканских православних народа, тачније, колико им је сметала дипломатска
акција влашког војводе Кантакузена, српског патријарха Арсенија III и бившег васељенског патријарха Дионисија, чији је главни “оперативац” био Исаија.
На молбу руских царева, која је била упућена директно цару Леополду I, Исаија
је био пуштен на слободу, у лето 1691. године, после двогодишњег тамновања. Веома значајну улогу у његовом ослобађању одиграо је запорошки
хетман Иван Мазепа, који се код руских царева заузео за Исаију.544 Већ је
било поменуто раније да је Исаија слао неке важне информације Мазепином
претходнику, хетману Самојловичу (1686). Нема сумње да је хетман Мазепа
сасвим добро увиђао корист коју је могао да донесе монах Исаија, својом
вештином у обављању дипломатско-обавештајних послова. Очигледно је то
схватио и руски цар Петар I, чим је молио хабсбуршког владара да га
ослободи, иако је Исаија учествовао у поменутој мисији која је требало да
обезбеди Софији титулу царице.
По повратку у Москву (1691), архимандрит Исаија је изјавио да није ни
имао намеру да испуни захтеве Софијиних присталица јер га је, наводно,
московски патријарх тајно заклео да ништа не чини по том питању, “... пошто је
противно правилима св. апостола и св. отаца, да се код два жива цара и трећа
особа женског пола на царство крунише”.545 Петар је победу над Софијом
однео две године пре Исаијиног повратка у Москву (1689). После седам година управљања државом као намесник малолетних владара (1682-1689), Софија је била збачена с власти и заточена у Новодевичном манастиру у Москви, а њен први министар, кнез Василије Голицин, прогнан у северну Русију.546 Архимандрит Исаија је још неко време живео у Москви, све док му

Исто, стр. 164-165; Поред осталог, у овим писмима, руски цареви су позивали Србе
да “...буду одлучни у својој намери, да не бирају другог владара (осим руског цараприм. Д.Т.), да се никоме не потчињавају и другима не дају гарантна писма, него да
без колебања истрају у својим намерама за јединство хришћанске православне вере”.
Вид. Г. Станојевић, Србија у време Бечког рата, Београд 1976, стр. 101.
544
С. Димитријевић, наведено дело, стр. 165.
545
Исто, стр. 164.
546
П. Миљуков, наведено дело, стр. 204.
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није 1. фебруара 1692. године, указом издата незнатна милостиња, после чега
је он отишао из Русије, највероватније у Влашку.547
Приближавање хабсбуршких и млетачких трупа, 1689. године (као и неуспех дипломатске иницијативе према Русији), довело је српског патријарха
Арсенија III Чарнојевића у ситуацију да буде приморан на сарадњу са католичким силама. Изгледа да су (по патријарховом мишљењу) Млечани били
“мекши” и отворенији за савезништво. У јеку офанзиве хабсбуршке војске
кроз Србију, српски патријарх се склонио у Никшић (због страха од турске
одмазде, али и због неповерења према Аустријанцима), где је, уз посредовање цетињског митрополита Висариона, ступио у ближи контакт са Млечанима. У међувремену, хабсбуршка војска је (после освајања Београда, 1688.
године), уз велику помоћ српских устаника, релативно брзо продрла кроз
Србију, чак до Скопља, Велеса и Штипа (крај октобра 1689. године). Тиме је
био настављен низ непрекидних пораза турске војске у овом рату, од Беча
(1683.) до Скопља (1689.). Међутим, ново заоштравање односа на Западу,
променило је ратну срећу на Балкану у корист Турске.
Упад француске војске (Лувоа) у Рајнску област, 1688. године, као најава
будућег рата Хабсбуршке Монархије и њених савезника (Шведска, Шпанија,
Баварска, Палатинат, Савоја, Енглеска, Низоземска) против Француске (16891697), приморала је Беч да повуче 30.000 војника из Угарске, што је оставило
хабсбуршку војску на Балкану без појачања и резерви. То је ишло у прилог
Турцима, који су кренули у контраофанзиву, почетком 1690. године, која је
касније довела до слома и повлачења аустријске војске са Балкана, али и до
Велике сеобе Срба.548
За све време трајања успешног аустријског похода кроз Србију, патријарх Арсеније III је боравио у Црној Гори. У Србију није желео да дође, чак
ни после протеривања Турака са Косова (септембар-октобар 1689). Било је
очигледно да српски патријарх није имао поверења у Аустријанце и њихове
намере, плашећи се да (у случају хабсбуршке коначне војне победе) не дође
до појачаног верског притиска (наметања уније) на православно свештенство
и становништво “новоослобођених” крајева. Међутим, пећки патријарх није
По овом питању, С. Димитријевић се позива на дело И. Руварца, Одломци о грофу
Ђорђу Бранковићу и Арсенију Црнојевићу патријарху, Београд 1896, стр. 45. Вид. С.
Димитријевић, Одношаји...(Глас СКА, LX), стр. 168-169.
548
О Бечком рату и међународној ситуацији у то време опширније вид. Г. Станојевић,
Србија у Бечком рату, на више места; D. Živojinović, Uspon Evrope (1450-1789), стр.
255, 270, 340; Н. Самарџић, Француска и Турска 1687-1691, Београд 1992; Исти, Имре
Текели на Дунаву (1688-1690), ИЧ, 36, Београд 1989, стр. 71-97.
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могао дуго да се “скрива” од Аустријанаца. У новембру 1689. године, из Пећи је
патријарху Арсенију III стигла порука од генерала Пиколоминија да се одмах
врати у седиште Српске православне цркве јер, “...ако у року од седам дана
не буде тамо нека више не долази”.549
Заједно са српским патријархом у Пећ је требало да дође и митрополит
Висарион, али он је био расположенији за сарадњу са Млецима. “Владика
Висарион, као и патријарх Арсеније и читав наш народ, нашао се између две
ватре. Патријарх, у бризи за свој положај и судбу свог народа бацио се у наручје цара Леополда, а владика Висарион, руковођен материјалним разлозима, остао је с Млецима.”550
И током овог рата, аустријски генерали су јасно увидели значај српског
војничког елемента, на који су, уосталом, и најозбиљније рачунали уочи
похода на Србију 1688-1689. Масовније учешће Срба у рату на страни Хабсбуршке Монархије било би немогуће без сагласности српског патријарха
чији су углед и утицај у народу били добро познати Аустријанцима. Давање
Привилегија Србима, од стране цара Леополда I, 21. августа 1690. године,
било је мотивисано жељом бечких (војних и политичких) кругова, да придобију Србе, као ратнике који су увек спремни да ратују против Турске у
Подунављу и на Балкану. На жалост, цена српског учешћа у Бечком рату
била је плаћена турским одмаздама и Великом Сеобом.
Српски патријарх Арсеније III Чарнојевић, покушао је да одржава везе
са Русијом и после пресељења у јужну Угарску. У овом случају, положај
Српске православне цркве био је много гори, због непрекидних, великих
притисака католичке пропаганде и кршења Привилегија, па је суштина нових
односа српског патријарха са Русијом лежала у сталним молбама да се заштите православни у Хабсбуршкој Монархији, којима је претила гора погибељ
него код Турака. Српски патријарх је покушавао да дође у контакт, пре свега, са
руским посланицима у Бечу. Први такав случај, забележен у изворима, догодио
се у првој половини 1696. године.
У то време, руски посланик у аустријској престоници био је Козма Никитич Нефимонов. На тај дипломатски положај, он је био постављен царским
указом од 20. децембра 1695. године, са задатком да закључи са аустријским
министрима и млетачким послаником, трогодишњи савез против Турака и
Татара.551 У његовом посланичком дневнику (10. мај 1696. године) било је
Ј. Радонић, Римска курија, стр. 399; Г. Станојевић, наведено дело, стр. 134.
Ј. Радонић, наведено место.
551
С. Димитријевић, Одношаји...(Глас СКА, LX), стр. 171.
549
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записано да је код њега често долазио “српски први владика Арсеније”, који
је говорио о “...разорењу светих цркава и растрзању православних хришћана
од стране римских бискупа, горе него од бусурмана (муслимана-прим Д.Т.) и
да су многи од православних наградом примамљени у проклету унију”(“...о
разореніи церквей святыхъ и православнымъ христіаномъ расхищеніи от
римскихъ бискуповъ, пуще де нежели отъ бусурманъ, и многіе изъ православныхъ прельщени, мздою въ проклятую унію...”).552 Поред тога, српски
патријарх је изразио жељу да у Москву пошаље једног митрополита или
епископа коме би цареви дали дали дародавну повељу (жалованю грамоту),
коју је својевремено добио патријарх Гаврило, али је у рату изгорела.553
Посланик Нефимонов је исте године, 29. септембра, послао цару Петру I
(Великом) извештај у коме је детаљно изнео све оно што му је рекао патријарх Арсеније III. У том извештају, руски дипломата је пренео жалбе српског
патријарха на католичко духовништво, нарочито језуите који, “...чине православнима у вери гора насиља и вређају их сваким поругама”.554 Осим тога,
посланик Нефимонов је известио цара о доласку патријархових изасланика у
Москву, ради добијања помоћи. “И за те потребе свега православља и црквене шаље он ради молбе к вама, великом господару, свог подвласног митрополита Стевана Београдског и архимандрита Софронија с клиром.” (“И для
де техъ нуждъ всего православія и церковныхъ потребъ къ вамъ В. Г-рю для
челобитья посылаетъ онъ своего подвластнаго митрополита Стефана Белоградцкаго, да архимандрита Софронія съ причетники...”). 555
Изасланство патријарха Арсенија III стигло је у Москву 26. децембра
1696. године. Њега је предводио митрополит Стеван Метохијац, а са њим је
допутовао папраћки архимандрит Софроније, као и петорица калуђера и
тројица слугу.556 Приликом пријема код цара они су предали патријархову
грамату, написану 7. октобра 1696. године, која је била упућена руском цару
и препис Привилегија, која је била дата патријарху из бечке царске канцеларије.557 У овој грамати је било речи о патњама српског народа под турском
влашћу и за време рата (“...како земля наша попленися, грады разоришася, церкви святыя огнемъ попалища и олтари святые раскопаны быша...”).558 У њој није
С. Димитријевић, Прилози..., стр. 72.
С. Димитријевић, Одношаји...(Глас СКА, LX), 171-172.
554
Исто, стр. 174.
555
Исто; С. Димитријевић, Прилози.., стр. 73.
556
С. Димитријевић, Одношаји..., стр. 175.
557
Исто, стр. 176; С. Димитријевић, Прилози..., стр. 74-76.
558
С. Димитријевић, Прилози..., стр. 76.
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било помињано верско насиље језуита над православним живљем, ни било
која друга невоља која је пратила Србе у Хабсбуршкој Монархији.559 То је
било сасвим разумљиво, пошто су Аустријанци пратили сваки патријархов
корак, а и његова преписка је сасвим сигурно била под контролом. Али, зато
је метрополит Стеван Метохијац на протоколу саслушања у Москви, поновио све оно што је раније српски патријарх говорио посланику Нефимонову
у Бечу (“...римскіе жители всякого чина, а наипаче езувиты чинили христіаномъ... гоненіе и поруганіе и неволили ихъ во унію...”). Поред тога, Стеван
Метохијац је на саслушању говорио и о походу 30.000 белгородских Татара
на Пољску, током зиме 1695-96. године (“Были тамъ зимою белгородскіе Татаре
30.000 и много грабили и увели въ полонъ”), као и о покушају римског папе
да помири француског и хабсбуршког владара (“Съ цесаремъ короля француского обещался мирить папа римской...”).560 Било је очигледно да патријархово изасланство није желело само да моли руску државу за помоћ, већ и
да јој пружи (колико је то било могуће) неке информације које су за Русију
могле бити корисне.
Посланство које је предводио митрополит Стеван Метохијац постигло је
циљ. Пећком патријарху била је обновљена дародавна грамата и посланици
су, са даровима, кренули из Москве 19. септембра 1697. године. Патријарху
Арсенију III била је послата помоћ у новцу, самурима (150 рубаља), књигама, свештеничким одеждама и црквеним сасудима.561
Из свега наведеног, може се закључити да је положај Српске православне цркве у Угарској био веома тежак, не само због агресивности католичког духовништва, већ и због великог материјалног сиромаштва. И поред
тога, Српска православна црква није отишла на маргину историје, већ је
узела значајног учешћа у једној од највећих дипломатских акција у историји
Европе – у припремању Карловачког мира, о чему ће бити више речи у наредном поглављу.
Поред српског патријарха и високог свештенства Српске православне
цркве, односе са Русијом у овом периоду одржавали су и поједини српски
манастири. У даљем тексту биће наведени случајеви одлазака изасланстава
српских манастира са територија под јурисдикцијом патријарха Арсенија III,
дакле, до 1690. године, са територије читаве Пећке патријаршије, а од 1690.
године (Велика сеоба Срба), само из Хабсбуршке Монархије.
С. Димитријевић, Одношаји..., стр. 176.
Исто, стр. 78.
561
С. Димитријевић, Одношаји...(Глас СКА, LX), стр. 181-182.
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Пре Велике сеобе, монаси манастира Хиландара долазили су у Русију
само 1683. године. Хиландарски архимандрит Гаврило предао је у Москви,
9. јула 1683. године, молбу цару Ивану, у којој је хиландарско братство тражило
да им се врати подворје у руској престоници, или да им се, уместо тога, исплаћује извесна сума новца годишње, на име помоћи.562 Руске власти нису вратиле
хиландарском братству подворје, већ су одлучиле да сваке седме године дају по
70 рубаља помоћи манастиру и 30 рубаља надокнаде за одузето подворје.563
Изасланство манастира Студенице, које су чинили архимандрит Василије,
калуђер Софроније и ђакон Симеон, дошло је у Москву (преко Кијева) у
фебруару 1686. године. Ово студеничко изасланство предало је 18. фебруара,
руским царевима молбу за помоћ манастиру. Поред ове молбе, студенички
калуђери су написали у Кијеву и једну посебну пријаву у којој су навели да
је једно њихово изасланство (архимандрит Мисаило) долазило у Русију 15
година раније (1671).564 Међутим, у документима Посољског Приказа није
било ни трага о овој посети студеничких калуђера Русији. Последњи долазак
неког студеничког изасланства у Москву (пре 1686. године), забележен је
1662. године (архимандрит Неофит). Ако је архимандрит Мисаило заиста
кренуо у Русију 1671. године, вероватно није био пропуштен на граници, па
о његовом доласку у престоницу није могло бити ништа забележено у званичним актима. Тројица студеничких монаха били су саслушавани у Москви, (у
Посољском Приказу) и на саслушању су поновили све оно што је било написано у њиховој молби. Из Москве су се вратили са додељених 150 рубаља
помоћи за Студеницу.565
У овом периоду забележен је и један одлазак калуђера манастира Милешеве у Русију. Милешевски архимандрит Доситеј, келар Макарије и ђакон
Виктор, приспели су у руски погранични град Севск, 7. марта 1688. године.566
Пошто су били пропуштени, у Москву су стигли 16. марта и предали молбу
за помоћ руским царевима Ивану и Петру, и њиховој сестри Софији. Поред
ове молбе, милешевски калуђери су предали царевима и њиховој сестри две
иконе на поклон.567 Милешевско изасланство је добило на име помоћи 300
рубаља, а била им је и обновљена дародавна грамата по којој су могли сваке

С. Димитријевић, Грађа..., стр. 128-129.
Исто, стр. 129.
564
Исто, стр. 147.
565
Исто, стр. 148.
566
Исто, стр. 163.
567
Исто, стр. 164.
562
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четврте године да долазе у Русију по милостињу.568 Међутим, ово је био последњи долазак милешевских калуђера у Русију, пошто је манастир убрзо био
разорен од стране Турака, а његово братство се разбежало. По пустошењу
Милешеве, калуђери из овог манастира су се склонили у Пакру, где су подигли (1688/89.) цркву посвећену Ваведењу Пречисте Богородице.569
У време Бечког рата, калуђери манастира Крушедола одлазили су у Русију
само једном - 1684. године. Крушедолски игуман Исак Стојанов, јеромонаси
Дионисије Томашев, Методије Христифоров и калуђер Василије, стигли су у
Кијев 19. априла 1684. године, са захтевом да буду пропуштени у Москву,
јер су имали дародавну грамату из 1651. године.570 Посољском Приказу у Москви јавили су се 13. јула, где су били саслушани и где су поднели молбу
руским царевима за помоћ свом манастиру. Поред молбе, крушедолски калуђери су царевима Ивану и Петру однели на поклон два крста, изрезана у кипарису.571 Крушедолско изасланство добило је помоћ за манастир, у износу од
500 рубаља.572 Поред тога, биле су им поклоњене и неке црквене утвари и
богослужбене књиге.573 Тада је манастиру Крушедолу била обновљена дародавна грамата (29. октобра 1684), са истом садржином као и претходна.
Један од српских манастира који је, још од средине XVI века, имао релативно честе контакте са Русијом, био је манастир Папраћа. У овом периоду,
калуђери овог манастира су одлазили у Русију 1683. и 1688. године. Папраћки архимандрит Михаило (са тројицом слугу) допутовао је у руски погранични град Севск, 21. фебруара 1683. године. Био је пропуштен да оде у Москву, где је на протоколу саслушања казао како нико из његовог манастира
није долазио у Русију по помоћ од 1645. године. Архимандриту Михаилу
било је додељено 100 рубаља за помоћ манастиру и још 100 рубаља у саму-

Исто.
Mанастир Милешева био је попаљен и опустошен исте (1688.) године. В. Петковић,
Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, Београд 1950, стр. 190; Д.
Кашић, Српски манастири у Хрватској и Славонији, Београд 1971, стр. 199.
570
С. Димитријевић, наведено дело, стр. 195-196.
571
Исто, стр. 196.
572
Калуђерима из Крушедола је најпре било поклоњено 100 рубаља у самурима, а
затим још 400 рубаља на име пропуштених рокова (од 1651. године) за добијање руске
помоћи. Исто, стр. 197.
573
У српским изворима се игуман Исак (вођа крушедолског изасланства) помиње као
проигуман, који је из Русије донео ирмологију. Вид. Љ. Стојановић, Стари српски
записи и натписи, III, стр. 341, бр. 4580.
568
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рима њему лично на поклон.574 Поред тога, папраћком архимандриту су биле
поклоњене и две богослужбене књиге - Јеванђеље и Апостол.575
Следеће изасланство манастира Папраће појавило се на руској граници
(Севск) 31. јула 1688. године, са писмом игумана Висариона и манастирског
братства, упућеним царевима Ивану и Петру. У Москву су приспели 29. августа и царевима и руском патријарху, поред писма, предали три крста, изрезана у кипарису.576 Ово изасланство је добило на поклон 100 рубаља у самурима и црквене књиге, а била им је обновљена и дародавна грамата (25. јануара
1689. године) по којој су, као и у грамати из 1645. године, могли да долазе у
Русију по помоћ сваке осме године.577
Посебно занимљив био је случај одласка изасланства манастира Раванице578 (Вазнесења Господњег) у Русију, 1692-93. године. Раваничко изасланство, које се састојало од архимандрита Арсенија, јеромонаха Михаила и послушника Захарија, кренуло је на пут у Русију, новембра 1692. године, преко
“цесарске земље” (Беча), Пољске и Мале Русије. У Севск су стигли 18. марта
1693. године, а у Москву 3. априла, где су дали исказ на протоколу саслушања, предали две молбе за помоћ манастиру и поклоне царевима Ивану и
Петру I (иконе Вазнесења и Св. кнеза Лазара).579
Извештај раваничких калуђера руским властима био је веома занимљив
и значајан за анализу војне и политичке ситуације у подручјима која су била
захваћена ратом. Калуђери су обавестили Русе о концентрацији аустријских
и турских трупа у близини Београда (“...и въ то де время цесарское и сербское
[подвукао Д.Т.] войско были ...противъ турского войска къ Белиграду...”), као и

С. Димитријевић, Грађа..., стр. 188.
Исто.
576
Исто.
577
Исто.
578
У време Велике сеобе (пролеће 1690. године), братство манастира Раванице је из
Великог Поморавља (околина Ћуприје), пребегло у Угарску, носећи са собом мошти
кнеза Лазара и црквене драгоцености. Настанили су се у Сент Андреји и саградили
цркву од дрвета. На молбу раваничког игумана Игњатија, хабсбуршки цар Леополд I је
узео под своју заштиту манастир Раваницу и сву његову имовину, 1692. године. Вид.
В. Петковић, наведено дело, стр. 272; После неколико година боравка у Сент Андреји,
братство манастира Раванице се преместило на Фрушку Гору (1697.) где су обновили
опустели манастир Врдник, у коме се и данас налазе књиге написане 1676, 1680 и
1684. године, у “старој” Раваници: Пролог, Минеј и Синаксар. Опширније о томе
вид. Споменица Видовданске прославе у манастиру Раваници 1389-1939, (приредио
Бора Д. Николић) Манастир Раваница 1939, стр. 77-80.
579
С. Димитријевић, Грађа..., стр. 213-218.
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о неуспелим преговорима Пољака и кримских Татара о склапању примирја.580 У
тим преговорима, који су се водили у пољском граду Гродном, учествовао је
лично пољски краљ (Јан Собјески) са читавим Сејмом (“...у короля польского съ речью посполитою был сеймъ ... де былъ у нихъ изъ Крыму татарской
посланникъ для постановленія миру и тотъ-де миръ не учинился и крыимской
посланникъ отпущенъ въ Крымъ.”).581 Информације ове врсте биле су веома
важне за руску државу, нарочито у овом периоду, који је уследио после
неуспелих руских похода на Крим (1687 и 1689), а који је претходио припремама за походе на Азов (1695 и 1696). Поред тога, раванички калуђери су
поменули и страхоте татарског пустошења околине пољских градова Лавова
и Дубна (“...Татары и около Львова и Дубного и Брезжая поимали людей въ
полонъ, а сколько взяли, того не видаетъ...”).582 Ово је био турско-татарски
одговор на покушаје Јана Собјеског да поврати Подолију и покори турске
вазале Влашку и Молдавију (1686, 1691).583
После овог исказа, архимандрит Арсеније је предао царевима две опширне молбе за помоћ манастиру. Раваничко изасланство је добило 50 рубаља
на име помоћи манастиру, богослужбене књиге, крст и свештеничке одежде.
Поред тога, 10. августа, била им је предата дародавна грамата (од 31. јула 1693.
године), по којој је било одређено да сваке седме године, архимандрит манастира, са једним или двојицом монаха, може доћи у Русију по милостињу.584
Изасланства српских манастира наставила су да одржавају контакте са
Русијом и у наредним периодима. Информације које су приликом ових посета,
руске власти добијале од српских монаха, у великој мери су допринеле бољем
упознавању Русије са војном и политичком ситуацијом у средњој, југоисточној
и источној Европи. Посебну вештину у дипломатским и обавештајним пословима, српски калуђери су показали током деликатних мировних преговора
по завршетку Бечког рата.

Исто, стр. 214.
Исто.
582
Исто.
583
D. Živojinović, наведено дело, стр. 323.
584
С. Димитријевић, наведено дело, стр. 218; Дародавна грамата руских царева Ивана
и Петра, братству манастира Раванице (31. јули 1693.), Библиотека манастира
Раванице; Поред поклона које су им доделили руски цареви, патријарх московски
Адријан поклонио је братству манастира Раванице 20 богослужбених књига. Вид.
Споменица Видовданске прославе у манастиру Раваници 1389-1939, стр. 84.
580
581
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2. КАРЛОВАЧКИ И ЦАРИГРАДСКИ МИР
(1699-1700)
Победа принца Еугена Савојског над турском војском код Сенте, 11. септембра 1697. године, дефинитивно је уништила сваку наду султана Мустафе II у
могућност повратка Турске на панонска пространства, изгубљена у периоду
од 1683. до 1689. године. Ова битка је одлучила коначни исход Бечког рата, а
принц Савојски је потврдио овај свој војнички успех походом кроз Босну и
спаљивањем Сарајева, 23. октобра, исте године. Међутим, годину дана раније (1696), Турска је на истоку претрпела, можда једнако, тежак ударац, изгубивши стратешки важну тврђаву Азов. Тиме је Црно Море престало да буде
„турско језеро”, а могућност да турске обале (па и сама престоница) буду изложене нападима новосаграђене руске флоте, нагло је порасла.585
Руско освајање Азова изазвало је велико узбуђење у Бечу и Цариграду.
Посланик српског патријарха Арсенија III, митрополит Стеван Метохијац,
известио je руског цара, о тријумфу и пуцњави у Бечу, “... и свим царским
градовима, када се чуло да су Руси освојили Азов” (“Какъ де у цесарского
величества получена ведомостъ о взяті Азова ... во всехъ цесарскихъ городехъ
былъ великой тріумфъ и стрельба пущеная...”).586 У свом извештају митрополит Стеван је поменуо још и какве су биле личне реакције хабсбуршког и
османског владара: “И цесар се, вели, томе врло обрадовао и благодарио његовом царском величанству, што је тиме с царске стране учињена њему помоћ, а и
унапред се цесар нада на помоћ царског величанства. За султана се, пак, код
цесара чуло, да се, кад је сазнао о заузимању града Азова, у великој бризи и са
уздахом срца обема рукама ухватио за браду своју.” (“...какъ онъ салтанъ о
взятіи Азова города услышалъ и тогда онъ ухватился ... руками за свою бороду
съ великою ревностію и воздыханіемъ сердечнымъ.”)587

Руси су успели да заузму Азов управо захваљујући учешћу својих поморских снага
у опсади ове тврђаве. Први руски покушај освајања Азова, 1695. године, био је
неуспешан, јер су се напади изводили само са копна. У јесен 1695. године, цар Петар I
наредио је да се отворе нова бродоградилишта у сливу Дона (Вороњеж). Већ маја
месеца следеће године, први бродови нове руске флоте били су поринути у море, а
нова опсада Азова водила се са копна и са мора. Вид. П. Миљуков, Историја Русије,
стр. 206-208.
586
С. Димитријевић, Одношаји...(Глас СКА, LX), стр. 181; Исти, Прилози..., стр. 78.
587
Исто.
585
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Стратешки важно освајање Азова, подигло је углед Русије у Европи а дипломатски резултат овог војног успеха било је потписивање трогодишњег, офанзивног савеза, Русије, Хабсбуршке Монархије и Млетачке Републике, 8. фебруара 1697. године.588 Овај документ је у име Русије потписао Козма Нефимонов.
Охрабрена војничким успехом у рату против Турске и првим видљивим
резултатом Петрове, тек започете војне реформе (стварање флоте и њено
успешно ватрено крштење код Азова), Русија је почела све више да се
занима за балканска питања. Озбиљно рачунајући на подршку Срба, Русија
је настојала да успостави неку врсту интересне сфере на југоистоку Европе.
Пораз Турске и све отворенији захтеви српског патријарха за пружање руске
помоћи у борби против језуитске пропаганде, представљали су добру основу
за покушај успостављања конкретнијег утицаја Москве на православне у
Турској, Хабсбуршкој Монархији и Млетачкој Републици.
За брже и ефикасније успостављање поменутог утицаја, Русима је било
неопходно што више информација о Србима, односно, њиховом броју, начину живота, економској снази и војничком потенцијалу. Извештај (путни дневник) руског племића, П. А. Толстоја589 (10-19. јуна 1698. године), пружио је
руској држави неке занимљиве податке о Србима на источној обали Јадранског Мора.
Цар Петар I је послао дипломату, грофа Петра Толстоја, 1697. године, са
групом дворјана, у Италију на изучавање поморских вештина.590 На путу за
Италију, гроф Толстој је обишао низ градова на источној обали Јадрана, а
посебну пажњу је посветио Србима у Херцег-Новом, Перасту и Котору (територија Млетачке Републике). У свом дневнику, руски дипломата је истакао
да у овим градовима и њиховој околини живи много Срба “грчке вере”, који
су по својим ратничким склоностима слични донским козацима (“...подобятся во
Р. Веселиновић, Срби у Великом рату 1683-1699, у: Историја српског народа, III-1,
стр. 564.
589
Петар Андрејевич Толстој (1645-1729), руски дипломата. Био је постављен за првог
сталног руског посланика (амбасадора) у Турској (1701). Написао је политички и
географски осврт Состояние народа турецкого. Вид. Руски извори о Црној Гори од
краја XVII до средине XIX вијека (Русские архивные документы о Черногории, конец
XVII в. – середина XIX в.), Међународни пројекат Црногорско-руски односи 1711 1918 (Черногорско-русские отношения с 1711 по 1918 гг.) Документи, књ. 1,
Подгорица-Москва 1992, стр. 33.
590
Руски извори о Црној Гори..., стр. 33. О овом путовању руских дворана биле су
обавештене млетачке власти у Котору (од стране Сената у Венецији), са наредбом да
се нађу на услузи руским племићима. ДАЦГ-ИАК, УПМ (ВПМРК), XV, 355.
588
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всем донским козакам ...”).591 У даљем тексту свог дневника, Толстој је навео да
су ти људи имућни и да имају камене зидине око својих кућа (“...домы
имеют строения каменного...”), као и то да су веома наклоњени Русима (“...к
московскому народу зело приветны и почитательны...”).592 Руски племић је
обилазио и села у околини Котора и Пераста, где је присуствовао православним богослужењима у тамошњим црквама. Том приликом је приметио
да су српски свештеници и монаси користили много руских црквених књига,
као и то, да је по црквама било много руских икона.593 Све ово је указивало
на постојање значајног руског утицаја код српског свештенства и народа, чак
и у оним крајевима (Бока Которска), где српско свештенство, до тада, није
имало директних контаката са руском државом. Преостало је само да се овај
руски утицај искористи у конкретне дипломатско-политичке сврхе, у тренутку када се Бечки рат и формално ближио свом крају.
Идеална прилика за директан контакт врха Српске православне цркве са
руским владаром, указала се за време боравка цара Петра I у Бечу (28. јун-29.
јул 1698. године). Патријарх Арсеније III састао се 9. јула, са Фјодором
Головином, Франсоом Лефором и Прокопијем Возњицином, најближим саветницима московског владара. Том приликом је српски патријарх предао руским дипломатама молбу за руско посредовање у потврђивању Привилегија,
датих Србима од стране бечког двора.594 У овој молби је, поред осталог, била
истакнута улога Срба у одбрани хабсбуршких граница од турских напада.
“Та земља њихова лежи на самој турској граници, и Срби за њу непрестано с
Турцима војују, а још дају у помоћ цесарској војсци из те насељене земље по
десет, осам или шест хиљада људи коњичке или пешачке војске.”595 Патријарх је у својој молби истакао и насиља језуита и прекомерне намете којима
су изложени Срби: “Сада их, пак, цесарски управљачи језуити принуђавају
на унију и намећу им многе сувишне данке, не обазирући се на привилегије.
Моли посланике, да се заузму пред својим сувереном, те да он изради код
цесара испуњење привилегија, заштиту православних Срба од језуита, да их
ослободе сувишних дација и да им се обнове и потврде привилегије.”596
Руски извори о Црној Гори..., стр. 34.
Исто.
593
Исто, стр. 35; Руски дипломата у свом дневнику није објаснио откуд руске црквене
књиге и иконе у тим крајевима. У руским изворима, до тог времена, није било помена
о одласцима српских калуђера са тих простора у Русију, па остаје нејасно како су
тамошњи, приморски, Срби дошли до руских књига и икона.
594
Р. Л. Веселиновић, наведено дело, стр. 570.
595
С. Димитријевић, Одношаји...(Глас СКА, LX), стр. 183.
596
Исто, стр. 184.
591
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Поред ове молбе српског патријарха, руском посланству била је уручена
и молба “деспота” Ђорђа Бранковића за руско посредовање у његовом ослобађању. Ђорђе Бранковић је саветницима руског цара указао на обећање бечког цара да ће га пустити да слободно живи међу својим сународницима, али,
“...да га је цесар изазвао из владавине турског султана и већ десета година,
како га држи под стражом”.597 Не постоје подаци о томе, да ли су тројица
руских посланика (у време док су сви боравили у Бечу), било шта учинили
по питању ових молби. Царским указом, Головин и Лефорт су били повучени из аустријске престонице 19. јула 1698. године.598 У Бечу је остао државни
секретар Прокопије Возњицин, коме је било наређено да, као пуномоћни
посланик, заступа Русију, уколико дође до мировне конференције (“...Імператоръ Петръ на прошенїе Кесарево, оставилъ въ место себе полномощнаго
Посланника Прокопїя Богдановича Возничина...”).599
Српски патријарх Арсеније III је већ у августу 1698. године, ступио у
контакт са послаником Возњицином. На патријархову молбу, Возњицин му
је издао, 14. августа 1698. године, путни лист (пасош) за одлазак у Москву.600
У путном листу било је наведено да је српски патријарх имао дозволу цара
Леополда I да путује у руску престоницу.601 Иако је добио пасош, патријарх
Арсеније III није отпутовао у Русију. Какав је био циљ тог намераваног
путовања и зашто српски патријарх није отишао у Москву, може се само
нагађати. До краја 1698. године, патријарх Арсеније III још три пута се
писмом обраћао Возњицину. У писму од 5. октобра, које је било послато
руском дипломати из Сечуја, српски патријарх је назвао посланика Возњицина “превазљубљеним сином”, уз молбу да се српски проблеми представе
руским великодостојницима.602 Следећу молбу Возњицину, патријарх је
Исто.
Исто. Головин и Лефорт били су повучени из Беча, због сређивања прилика у
Русији, после побуне стрелаца, јуна 1698. године. Опширније о томе вид. П. Миљуков,
наведено дело, стр. 215-216.
599
С. Димитријевић, наведено дело, 184; ПРИБАВЛЕНІЕ III – содержащес Важная
писменая Доказателства къ изясненїю исторіи славенскихъ народовъ, 1795, стр. 338.
Ово је један од три додатка (“прибавленія”) Рајићевом делу “История разныхъ
словенскихъ народовъ наипаче Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ...” (Беч 1795). Други (и
најобимнији) део трећег додатка (овде наведено ПРИБАВЛЕНIE III) било је штампано
као посебна књига 1795. године. У њој се махом налазе извори о грофу Ђорђу
Бранковићу. Уп. Н. Радојчић, Рајић Јован, у: Народна енциклопедија СХС, III, стр.
656-657.
600
С. Димитријевић, Одношаји...(Глас СКА, LX), стр. 185.
601
Исто.
602
Исто; С. Димитријевић, Прилози..., стр. 78-79.
597
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послао 18. децембра, из Сент Андреје, по митрополиту Стевану Метохијцу.
Том приликом је подсетио руског посланика да је, “...приспело најзгодније
време за помоћ њему (патријарху-прим. Д.Т.) и српском народу”.603
Протосинђел Атанасије, изасланик патријарха Арсенија III, предао је
Возњицину још једно писмо (крајем 1698. године) у коме је патријарх изнео
своје две конкретне молбе. Прва молба била је да Русија утиче на поштовање
привилегија које је бечки двор дао Србима и “...патријарху остави старешинство над православним српским мирјанима и клирицима, те да по свом
духовном праву без сваке препоне и свађе са стране римске цркве, може
своју цркву уређивати”.604 Друга молба се односила на жељу српског
патријарха Арсенија III да се врати у Пећку патријаршију и буде поново,
“...предан престолу прво-јустинијанске (подвукао Д.Т.) отаџбине своје”.605
Сличну молбу је српски патријарх упутио тумачу турског посланика на
карловачком конгресу, Грку Александру Маврокордату, посредно, преко
посланика Возњицина. Патријарх је замолио руског посланика да утиче на
Маврокордата, да издејствује код турских власти хатишериф о његовом повратку у Србију, односно, на Пећки патријаршијски престо (“...елчіи...евендіи
благороднейшему господину Маврокордакію миростроителнаго ради грамотомъ утврьжденіа по прежднему ми съдржанію престола нашего ипекскаго...
дати хатишерив произволителный ради възвращеніа моего въ светъ въ свой
патріаршаскій престолъ.”).606 Ово писмо српског патријарха није било датирано, али се може претпоставити да је настало у време, или непосредно после
мировне конференције.
Патријарх Арсеније III није случајно изабрао Александра Маврокордата
за личност којој ће бити упућена ова молба. У писму посланику Возњицину,
од 18. октобра 1698. године, Александар Маврокордат је истакао поузданост
патријарха Арсенија III и навео да је немогуће наћи бољег човека за мировне
преговоре.607 Преводилац турског посланства је, несумњиво, под овим подразумевао будуће посредовање српског патријарха у дипломатском контакту
између руских и турских представника на мировној конференцији.
Поменута тежња српског патријарха да се врати у Србију јасно говори о
тешком положају Српске православне цркве и народа у Хабсбуршкој МонарС. Димитријевић, Прилози..., стр. 79-80.
Исти, Одношаји...(Глас СКА, LX), стр. 186.
605
Исто.
606
Исто; С. Димитријевић, Прилози..., стр. 82.
607
Р. Веселиновић, наведено дело, стр. 571.
603
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хији. Српски патријарх и свештенство су полагали велике наде у карловачку
мировну конференцију. Очекивали су да ће, уз помоћ Русије, српска привилегијална права у Хабсбуршкој Монархији бити потврђена и гарантована
међународним уговором. Међутим, западне силе нису желеле руски дипломатски успех на мировним преговорима у Карловцима, већ су настојале да
Русију задрже у рату с Турском. Бечки двор је желео да на тај начин, заштити своје јужне и источне границе, како би могао да се окрене решавању
нове кризе на западу, изазване питањем шпанског наслеђа.608 Посредници у
мировним преговорима, Енглеска и Низоземска, подржавали су интересе
Хабсбуршке Монархије, рачунајући на њено савезништво у будућем рату
против Француске (претходни се тек завршио, миром у Ријсвику 1697.
године). С друге стране, Русији је био неопходан мир са Турском да би могла
да се ангажује на северу, у борби против Шведске, за превласт на Балтику.
Положај руског посланика Возњицина на мировним преговорима није
био лак. У складу са својим намерама о продужењу рата између Русије и
Турске, представници посредничких сила (Енглеске и Низоземске) настојали
су да спрече сваки покушај мировних преговора између руских и турских
дипломата. Посредници су одредили Петроварадин као место боравка посланика Возњицина, док је турско посланство становало у Београду. Место
састанака преговарачких и посредничких страна налазило се у Сремским
Карловцима, па су западне дипломате могле да контролишу везу између
Београда и Петроварадина и онемогуће непосредне руско-турске преговоре
(“...Возничина, который съ прочихъ...Посланники, Кесарскимъ, Англїйскимъ,
Лешкимъ (пољским-прим. Д.Т.), Холандскимъ и Венедичкимъ отъ Вїенни
Дунаемъ до Петроварадина сплавившеся, оттуду въ Карловацъ Сремскїй
достигоша,...отъ страни Сербскаго Белграда и полномощнїи Посланницы
Турскаго Царя прибыша...”).609

Пошто шпански краљ Карлос II (1665-1700) није имао деце, кандидати за шпанску
круну били су: Филип Анжујски (унук Луја XIV), аустријски надвојвода Карло и
баварски принц Јозеф Фердинанд. Главни претенденти на шпанско наслеђе биле су
Француска и Аустрија, међутим, краљ Карлос II је одлучио, 1696. године, да престо
остави баварском принцу. Пошто је принц Јозеф Фердинанд умро следеће године,
шпански краљ је, у јесен 1700. године, за свог наследника одредио Филипа Анжујског.
После смрти Карлоса II, Филип Анжујски се прогласио за краља Филипа V (1701). То
је изазвало реакцију других европских сила и тако је започео Рат за шпанско наслеђе
(1702-1713). Опширније о томе вид. D. Živojinović, Uspon Evrope (1450-1789), стр. 271272, 286-288, 298-299.
609
ПРИБАВЛЕНIE III, наведено место.
608
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У овој деликатној дипломатској игри, патријарх Арсеније III је покушао
да помогне Возњицину и организује преписку између руског и турског посланства. Са тим циљем, српски патријарх је ангажовао Григорија, игумана
манастира Раковице (Св. Арханђела Михаила и Гаврила), код Београда.610 Као
одличан зналац грчког и турског језика, игуман Григорије, неупадљиви и стари
калуђер, био је идеална особа за пролазак кроз контролни систем, постављен
да онемогући сваку везу између Возњицина и Маврокордата (“...И он де
Прокоθеи (Возњицин-прим. Д.Т.) сыскалъ Сербянина старца Григория и чрез
него пересылался таино с турскимъ посломъ Маврокордатомъ...”).611 Захваљујући вештини игумана Григорија водили су се тајни руско-турски преговори и преписка. Понекад је Возњицин свог гласоношу Григорија слао патријарху Арсенију III, да би посредно, послао неко писмо или поруку Александру Маврокордату или реис-ефендији Мехмеду. Поред игумана Григорија, у
овом деликатном послу су учествовали и калуђери сремског манастира Раковца
(Св. Козма и Дамјан), нарочито, њихов игуман Теофан, Григоријев брат.612
Он је помагао игуману Григорију да што пре добије поруке од Возњицина.
То значи да је постојала и интерна “курирска” веза између руског посланика
и његовог главног гласоноше.
Ови напори патријарха Арсенија III и раковичког игумана Григорија
нису били узалудни. Возњицин је успео да закључи са турским преговарачима двогодишње примирје. Руски посланик је током ових преговора писао
Александру Маврокордату и реис-ефендији Мехмеду о веома тешком положају српске цркве у Турској, а у осмој тачки руског предлога мировног решења,
руски преговарач је захтевао смањење притиска на православне у Османском Царству. “Црквама Божјим и манастирима грчке вере, ма где они у
владавини султанова величанства били, као и разним народностима: Грцима,
Србима, Бугарима, Словацима(?) и свима другима, који су исте вере, да се да
потпуна слобода и самоуправа и да буду без икаквих оптерећивања и
излишних дација, а новонаметнути данци да се скину с њих и убудуће да не
буду у томе принуђавани.”613

Прво писмо које је Возњицин упутио Маврокордату, и његов одговор, пренео је
управо игуман Григорије. Маврокордатов одговор налазио се у већ поменутом писму,
од 18. октобра 1698. године, где се истиче поузданост српског патријарха у тајним
преговорима. С. Димитријевић, Одношаји... (Глас СКА, LX), стр. 192.
611
Исто, стр. 192-193.
612
С. Димитријевић, Грађа..., стр. 226.
613
С. Димитријевић, Одношаји... (Глас СКА, LX), стр. 188.
610

140

Дејан Танић

ДИПЛОМАТИЈА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У XVI И XVII ВЕКУ

Пред свој одлазак из Беча, посланик Возњицин је покушао и код аустријских власти да учини нешто више по питању молби патријарха Арсенија
III и “деспота” Ђорђа Бранковића. У приватној аудијенцији код вицеканцелара, грофа Кауница, руски посланик је најпре, протествовао због умањења титуле руског цара у повељама хабсбуршког владара а потом је дао
свој предлог о “...самоуправљању, одређењу земље и о слободи вере српском
патријарху и свему томе народу; такође и о слободи деспота Ђорђа Бранковића
који се налази у Бечу под стражом”.614 На захтев грофа Кауница, Возњицин је о
свему овоме написао један кратак акт који је био достављен цару Леополду I.615
Руски посланик је добио одговор (6. марта 1699. године) у коме је хабсбуршки владар порекао умањивање титуле руског цара у својим повељама, а о
српском питању је истакао, “...да се патријарх српски и његов народ, како до
сада, тако и у будуће, користе сваком безопасношћу и самоуправом, надајући се, да ће свакојако и његово царско величанство, по увиђавности и
љубазном старању своме, дати такву исту самоуправу и безбедност римокатолицима, који у Москви пребивају” (“...Его Царское Величество...закону Римокаθолическому и Вере, Церквамъ, и Процесїям превеличайшую Волностъ в
престолномъ Граде, и во всей Московской Державъ дозволило естъ...”).616
Што се тиче деспота Ђорђа Бранковића, цар Леополд I је обећао да ће се
детаљно известити о том случају и да ће учинити све да испуни жеље руског
цара.617 Ово магловито обећање било је све што је издејствовао Возњицин по
питању решавања српских проблема.
Карловачки мир, склопљен 26. јануара 1699. године, на десет година,
формално је окончао непријатељства између Хабсбуршке Монархије, Млетачке Републике и Пољске с једне, и Турског Царства са друге стране. Русија
и Турска су склопиле примирје на две године, али преговори о трајнијем
миру тек су уследили наредне године у Цариграду. Одредбама Карловачког
мира, Угарска и Ердељ прешли су у руке Хабсбуршке Монархије (Турска је
задржала темишварски Банат), Далмација, Бока Которска, Санта Маура, Мореја и Егина припале су Млетачкој Републици, а Подолија и тврђава Камењец,
Пољској. Ово је био први мировни уговор који је Турска закључила у Европи, уз
посредовање неутралних држава.618

Исто.
Исто, стр. 189.
616
Исто; ПРИБАВЛЕНIE III, стр. 343.
617
С. Димитријевић, Одношаји... (Глас СКА, LX), стр. 190.
618
D. Živojinović, наведено дело, стр. 341.
614
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Дипломатске активности наставиле су се у Цариграду, почетком 1700.
године, где су представници Русије и Турске преговарали о склапању трајног
мира. Главни руски преговарач био је државни саветник Јемељан Игњатијевич Украјинцев, а у руском посланству се налазио и Прокопије Возњицин.
Међутим, у то време је у Цариграду боравио још један “учесник” мировних
преговора у Сремским Карловцима - раковички игуман Григорије. Нема сумње
да су руске дипломате биле веома задовољне “послом”, који је за њих обавио
игуман Григорије током карловачких преговора, па су намеравали да га ангажују и у Цариграду. Његов задатак био је да одржава везу између цариградског
патријарха и посланика Украјинцева, уходи Турке, преноси тајне поруке и о
свему обавештава патријарха Арсенија III.619
Иако у руским изворима постоје само основни, веома штури подаци о
Григоријевој активности током цариградских преговора, може се претпоставити
да је његов посао био опаснији и деликатнији од оног претходне године.
Турци су били подозриви према православним духовницима, јер су из
непосредног искуства знали да су се преко њих преносиле поруке и обављали важни дипломатско-политички послови. Као најбољи и најсвежији
пример, могла је да им послужи активност српских калуђера у успостављању
руско-турске дипломатске везе током преговора у Карловцима. Зар није лично
Александар Маврокордат, преводилац турског посланства, у свом писму
посланику Возњицину, од 18. октобра 1698. године, истакао да нема бољег
човека за мировне преговоре од патријарха Арсенија III? Тежину и деликатност
Григоријевог задатка у Цариграду појачавала је и чињеница да је он тамо
морао да “заступа” и српске интересе, односно, да руским посланицима преноси захтеве српског патријарха који је очекивао да ће у овим, директним,
руско-турским преговорима, моћи да издејствује свој повратак у Србију и
побољшање положаја Српске православне цркве у Турској.
За време цариградских преговора, Украјинцев и Возњицин су се заузели
код Александра Маврокордата за патријарха Арсенија III и његов евентуални
повратак у Србију, односно, за очување православног народа и богомоља у
земљама под влашћу султана. “А пређашњи пећски патријарх (Арсеније III прим. Д.Т.) са сваким усрђем и сузама, жели и моли то, да свете цркве у
српској земљи не буду запуштене.(подвукао Д.Т.)” 620 Александар Маврокордат
је одговорио да су српске цркве заиста биле притиснуте тешким наметима,
но, да им није могао помоћи. Поред тога обавестио је руске посланике да је у
619
620

С. Димитријевић, Грађа..., стр. 222.
С. Димитријевић, Одношаји...(Глас СКА, LX), стр. 191.
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Пећи постављен други патријарх (Калиник I) а ако руски посланици траже да
се Арсеније III врати у Турску, “... он нека пређе у влашку земљу и у њој живи, а
опроштај за преступ измолиће му у султана и везира он, Александар”.621
Руски посланици су на то одговорили да њихова жеља није била да српски
патријарх живи као пре (под влашћу султана) већ су тражили да, “...тамошња
света црква буде без притешњења у свима пређашњим слободама”.622 Александар Маврокордат је обећао да ће радити на томе колико је то у његовој
моћи.623 Овај куртоазни одговор било је све што су руски посланици успели
да постигну код турске стране по питању молби и захтева српског патријарха. Као Грк, Александар Маврокордат није био много заинтересован за
положај српске цркве у Турској, тачније, њено сиромашење и пропадање
само је могло да иде на руку грчком клиру и ширењу грчког утицаја
(црквеног и културног) на унутрашњост Балкана.
Цариградски мировни преговори су се завршили у августу 1700. године,
склапањем уговора о тридесетогодишњем миру између Русије и Турске.
Овим мировним споразумом, Русија је добила Азов и право да држи свог
дипломатског представника у Цариграду.624 Поред тога, Русија је била ослобођена плаћања трибута (данка) кримском хану и било је дозвољено њеним
верницима да посећују Свету Земљу.625 Потписивањем мировног уговора са
Турском, Русија је добила одрешене руке за рат против Шведске 626 (Велики
северни рат 1700-1721), који је обезбедио почетак њене дуготрајне доминације на Балтику.
И поред великих очекивања Српске православне цркве и патријарха
Арсенија III, Русија није могла много да помогне Србима, на крају XVII века.
Може се рећи да су Срби много више помогли Русима, и то у конкретним
случајевима пружања специфичних услуга руској дипломатији у њеном
настојању да постигне своје циљеве на мировним преговорима у Сремским
Карловцима и Цариграду.
Исто.
Исто, стр. 192.
623
Исто.
624
Један од чланова првог сталног руског посланства у Турској, био је раније
поменути, гроф Петар Андрејевич Толстој (у периоду од 1701. до 1714. године). За
амбасадора, гроф Толстој био је постављен 1701. године, а заменио га је, неколико
година касније, гроф Петар Шујски. Гроф Толстој је поново био постављен за руског
амбасадора у Цариграду, почетком 1709. године. Вид. Руски извори о Црној Гори...,
стр. 33; П. Миљуков, наведено дело, стр. 254; Ј. Радонић, Римска курија..., стр. 477-478.
625
D. Živojinović, наведено дело, стр. 341.
626
Вест о склапању мира између Русије и Турске стигла је у Москву 19. августа. “Истога дана
руска војска доби наређење да пође у рат.” Вид. П. Миљуков, наведено дело, стр. 225.
621
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ЗАКЉУЧАК

Сви огромни и комплексни напори Српске православне цркве, током 16.
и 17. века, у одржавању српске традиције и реминисценције на некадашњу
државу Немањића, неумитно су водили ка учвршћивању, али и новом
уобличавању српске државотворне идеје, односно, ка постепеном стварању
конкретног политичког плана и програма за ослобођење и уједињење свих
српских земаља. То је било од пресудног значаја за сам опстанак српског
народа у ситуацији непостојања српске државе (од 1459.), апсолутне турске
доминације на већем делу етничког и културног српског простора, као и
принудне расејаности Срба у неколико држава (Турска, Хабсбуршка Монархија, Млетачка Република), од којих је свака, на свој начин, покушавала да
сузбије идентитет Срба по свим основама, угрожавајући њихову етничку и
културну супстанцу. Дипломатија Српске православне цркве, у својој пуној
структури (духовно-идеолошкој, политичко-дипломатској и обавештајној)
успела је да одржи српски народ видљивим на европској политичкој позорници, али и да постигне висок ниво унутрашње повезаности српског корпуса, што би могло да се сматра еквивалентом националног јединства. Овако
изграђена (национална) свест већег дела српског народа а нарочито његове
једине елите – православног свештенства довела је и до стварања првог
нововековног српског националног политичког програма, у другој половини
17. века. Овакав политички програм наводно је саставио титуларни српски
деспот Ђорђе Бранковић (1645-1711), у време Великог Бечког рата (1683-1699).
Овим политичким програмом, након ослобођења од Турака, српски народ би
требало да буде уједињен и да живи у једној, тзв. „Илирској краљевини‟. По
некима, план деспота Ђорђа Бранковића представљао је прву верзију „Велике
Србије‟. Међутим, историјски извори су показали да је идејни творац и заговорник стварања јединствене српске државе био ердељски митрополит Сава
Бранковић, стриц деспота Ђорђа. Митрополит Сава је одржавао интензивне
дипломатске одосе са Руским Царством у другој половини XVII века, тако да
је из тих контаката и консултација са руским двором и потекла идеја о
коначном ослобођењу и уједињењу свих Срба.
Посебно значајне догађаје у нововековној српској историји представљају две велике сеобе Срба у Хабсбуршку Монархију – прва 1690. под
вођством српског патријарха Арсенија III Чарнојевића и друга, 1737. под
вођством патријарха Арсенија IV Јовановића-Шакабенте. Ове сеобе су означиле
почетак једног значајног историјског процеса – премештања тежишта српске
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духовности (поред демографског пресељења) и културе на север, у Подунавље и Средњу Европу. Основана су нова, снажна српска црквена седишта,
која су представљала не само центре српске духовности, већ и нова изворишта политичко-идеолошких напора Српске православне цркве, у циљу
отелотворења српске државотворне идеје. Поред тога, концентрација значајног дела српског народа и духовништва у Средњој Европи учинила је Србе
не само географски ближим европским центрима моћи, пре свега Бечу, већ је
утицала и на снажије српско присуство на европској политичкој позорници,
утемељено током 16. и 17. века и настављено у наредном 18. веку. На пример,
Срби су постали изузетно значајан стратешки фактор у међусобним односима Хабсбуршке Монархије и Руског Царства. У складу с тим, српски народ и
црква су још више оснажили своју улогу (коју су имали цећ вековима) у односима хришћанских сила и Турске. Поред тога, пресељењем великог дела српског
народа и свештенства на нове просторе (јужна Угарска), сачувана је независност
Српске православне цркве (Крушедолска, касније Карловачка митрополија), јер
су Турци укинули Пећку патријаршију 1766. године, тако да су сва подручја
јужно од Саве и Дунава потпала под јурисдикцију Грка (Васељенске патријаршије). Једину српску институцију сачували су свештеници, који су на просторима Паноније и Подунавља створили нове центре српског духовног и црквеног
живота, ван домашаја турске државе и Васељенске патријаршије.
Значај српског народа у целини појачан је и отварањем тзв. Источног
питања, што је био процес који је започет још у време Великог бечког рата
(1683-1699) и наставио се у каснијим вековима, а односио се на стратешке
планове европских сила о подели интересних сфера на територијама које је
држала Турска у Европи. Све ово је формирало снажан политичко-иделошкодипломатски темељ за каснији почетак Српске Револуције, односно, стварање нововековне српске државе. Српска Револуција не би била могућа без
идеолошке основе, државотворне идеје и политичко-стратешке препознатљивости и присутности Срба на европској политичкој позорници. Темеље свега
овога, створила је Српска православна црква током 16. и 17. века. На овај
начин, она је постала својеврсни, цивилизацијски „мост”, који је снажно повезао средњовековну државу Немањића и Лазаревића-Бранковића, са нововековном Србијом, створеном у Револуцији (1804-1813, 1815.), под вођством
Карађорђа и кнеза Милоша.
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