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Qуд ска за јед ни ца је увек би ла и ду хов на за јед ни ца. Ду хов ност 
је за то од у век обе ле жа ва ла сва ку људ ску за јед ни цу. Као јед на 

од нај ва жни јих са став ни ца ду хов но сти увек се ис ти ца ла ре ли ги ја. 
То уоп ште ни је нео бич но јер је чо век по сво јој при ро ди homoreligi
osus.Чо век је смрт но и сла бо би ће. И ко ли ко год на у ка и при вред ни 
* Овај рад је ра ђен у окви ру про јек та 179008. ''Ци вил но дру штво и ре ли ги ја''. Про је кат 

фи нан си ра Ми ни стар ство просвете и на у ке Републике Ср би је
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раз вој на пре до ва ли,оста ју број на пи та ња људ ске ег зи стен ци је на 
ко ја на у ка не мо же да од го во ри. И сва ки чо век ма ко ли ко био мо-
ћан, пре ма људ ским кри те ри ју ми ма, има свој би о ло шки крај. Све-
сни то га љу ди су упор но по ку ша ва ли да на ђу из лаз из те не по жељ-
не из ве сно сти и ре зул тат то га је ре ли ги ја. Ре ли ги ја је да ва ла и да је 
од го вор о нај ва жни јим пи та њи ма за ко је ра ци о нал но ори јен ти сан 
чо век не ма ре ше ње. При то ме огро ман про це нат чо ве чан ства ре-
ли ги ју ви ди као при ро дан ред ства ри ко ја има свој не ма те ри јал ни 
из вор тј све то. У ре ли ги ја ма ко је има ју Бо га то је Бог, би ће без по-
чет ка и кра ја, тво рац све та. У ре ли ги ја ма ко је не ма ју пра ви по јам 
Бо га ка кав је бу ди зам, то је опет си стем ес ха то ло шких иде ја ко је 
прет хо де ма те ри ји. Због то га су људ ске за јед ни це од по чет ка сво га 
фор ми ра ња у свој етос угра ђи ва ле сна жну ве зу са све тим. Ве за са 
све тим је фор ми ра ла мен тал ни склоп чо ве ка и за јед ни це и раз ви ја-
ла си стем вред но сти око ко јих се од ви ја жи вот. 

Мен тал ни склоп и са њим по ве зан по јам мен тал ног здра вља 
ни је са мо од су ство бо ле сти не го и ствар це ло куп не на род не кул ту-
ре и све сти. Да кле рас пра ва о мен тал ном здра вљу ни је са мо ствар 
ме ди ци не у овом слу ча ју пси хи ја три је не го и пси хо ло ги је као дру-
штве не на у ке ко ја га про у ча ва али ва жна и за све дру ге дру штве не 
на у ке јер бит но ути че на њих. У овом слу ча ју ра ди се о по ли ти ко ло-
ги ји ре ли ги је. По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је се ба ви ути ца јем ре ли ги је 
на по ли ти ку и по ли ти ке на ре ли ги ју1). Сто га ће мо ов де са тач ке гле-
ди шта по ли ти ко ло ги је ре ли ги је ана ли зи ра ти ка ко је пра во сла вље 
ути ца ло на фор ми ра ње мен тал ног скло па Ср ба као прет по став ке 
за скла дан по ли тич ки и дру штве ни раз вој. Ка да се ра ди о срп ском 
на ро ду,као ста ром европ ском на ро ду он да је не по бит на исто риј ска 
чи ње ни ца да је ње гов пра ви улаз на по зор ни цу ци ви ли зо ва них на-
ро да по чео са ње го вом хри сти ја ни за ци јом. Бе ло да на је чи ње ни ца 
да су на род но сна и вер ска при пад ност две раз ли чи те вр сте при-
пад но сти и да на род мо же ви ше пу та ме ња ти ве ру2). Да кле Ср би су 
би ли по знат и исто риј ски за бе ле жен на род и пре хри сти ја ни за ци је 
али тек са хри сти ја ни за ци јом они по ста ју пра ви ци ви ли зо ва ни на-
род. Хри сти ја ни за ци ја је ути ца ла на об ли ко ва ње све сти Ср ба. Они 

1) Ми ро љуб Јев тић, Po li ti cal Sci en ce and Re li gion, Политикологијарелигије, бр. 1/2007. 
год. 1.Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју Бе о град. До ступ но и на 
http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me1_no1/Po li ti-
cal_sci en ce_and_re li gion.pdf (7.6.2011.)

2) Ми ро љуб Јев тић,Пра во сла вље и срп ски на ци о нал ни иден ти тет, Српскаполитичками
сао, бр. 1/4, 1998.
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су из па ган ске по ли те и стич ке ве ре пре шли у хри шћан ство и та ко 
по ста ли део кул ту ре ко ја је фор ми ра ла свест да на шње Евро пе. На 
тај на чин мен тал но ста ње срп ског на ро да бит но је од ње го вих нај-
ра ни јих, исто ри ји по зна тих да на, би ло обе ле же но хри шћан ством. 
Свест, си стем вред но сти, мо рал на на че ла све је то би ло фор ми ра-
но на пра во слав ној ва ри јан ти хри шћан ске ре ли ги је. Ср би су пр ви 
пут као пле мен ско име спо ме ну ти 680-681 го ди не у ве зи са гра дом 
Гор до сер во ном у Ма лој Ази ји3). Ти Ср би су из са да тра ди ци о нал-
них срп ских про сто ра би ли отрг ну ти од стра не Ви зан ти на ца, та да 
јед не од нај моћ ни јих др жа ва све та и пре се ље ни у Ма лу Ази ју, са-
да шњу Тур ску. Ви зан ти ја је би ла иде о ло шки пра во слав на др жа ва4) 
и но си ла име Дру ги Рим, да кле дру ги цен тар хри шћан ства. Зна чи 
да су Ср би већ та да мо гли да се до бро упо зна ју са пра во слав ним 
хри шћан ством. Оно је очи глед но од та да по че ло да ути че на фор-
ми ра ње срп ске мен тал не струк ту ре. Ср би, или бе рем део њих, су 
већ та да би ли фор мал но, кр ште ни5). Али још ни су би ли ствар но 
хри сти ја ни зо ва ни Да кле њи хо ва свест и мен тал на струк ту ра ни су 
би ли пра во слав но про фи ли ра ни. Пра во сла вље је по сте пе но про-
ди ра ло у ду шу и свест Ср ба. И тај про цес про ди ра ња пра во сла вља 
у мен тал ну струк ту ру Ср ба је тра јао ве о ма ду го.

Уче ни ви зан тиј ски цар Кон стан тин Пор фи ро ге нит (913-959) 
по твр ђу је да Ср би у ње го во вре ме још ни су ствар но хри сти ја ни зо-
ва ни. А то је три ве ка по сле пр вог про ме на срп ског на ци о нал ног 
име на. Али то не зна чи да по ку ша ји фор мал ног по кр шта ва ња ни су 
вр ше ни. Пре ма го ре по ме ну тим по да ци ма ко је да је Пор фи ро ге нит, 
још је ви зан тиј ски цар Ира кли је (610-641.) фор мал но по кр стио 
Ср бе6). Али не ма ни ка квих ве сти о њи хо вом да љем хри шћан ском 
ка рак те ру. Био је то нај си гур ни ји до каз да је то би ло по вр шно и 
од на ро да не при хва ће но де ло. То се по себ но ви ди из по да тка, ко ји 
опет да је Пор фи ро и ге нит. Да су Ср би тра жи ли од ца ра Ва си ли ја 
Пр вог (867-886.) да по кр сти оне Ср бе ко ји су би ли у за ле ђу ја дран-
ске оба ле а ко ји још ни су би ли по кр ше ни. При хва та њу хри шћан-

3) Историјасрспкогнарода, Срп ска књи жев на за дру га, књ. 1, 2. изд. Бе о град, 1994, стр. 
144.

4) О то ме ви де ти у Ге ор ги је Остро гор ски, ИсторијаВизантије, Про све та Бе о град, без 
го ди не

5) Историјасрпскогнарода, исто, стр. 151. 
6) Историјасрпскогнарода, исто, стр. 151.
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ства нај ду же се опи ра ло пле ме Не ре тља на ко је су на зи ва ли Па га-
ни ма7).

Мен тал ну свест Ср ба је, да кле у то вре ме, по ред по вр шног 
хри шћан ства обе ле жа ва ло па ган ство8). Ме ђу тим пра во слав но хри-
шћан ство по ла ко про ди ре. Пр ве ре ла тив но си гур не ин фор ма ци је о 
про ди ра њу хри шћан ства ви де се из при хва та ња све тач ких име на. 
Та ко су уну ци пр вог исто ри ји по зна ти јег срп ског вла да ра Вла сти-
ми ра има ли име на Сте фан и Пе тар. Оно су су ро ђе ни из ме ђу 870 и 
874. Да кле тек по сле два ве ка од фор мал ног по кр шта ва ња при ме-
ћу ју се пр ви зна ко ви ствар ног при хва та ња но ве ве ре. Али ''хри сти-
ја ни за ци ја ни је ухва ти ла ду бљег ко ре на све до ве ли ких цр кве них 
ре фор ми 1219. го ди не''9) 

То зна чи све до до ла ска на власт све то род не ди на сти је Не ма-
њи ћа. Она је име до би ла по сво ме осни ва чу Сте фа ну Не ма њи. Та да 
под ути ца јем си на, осни ва ча ди на сти је, Са ве ко ји је по стао ар хи-
е пи скоп и до био пра во да срп ска цр ква бу де ауто ке фа ла на на ста је 
су штин ска хри сти ја ни за ци ја Ср ба. 1054. до шло до по де ле из ме ђу 
ри мо ка то лич ке за пад не цр кве и ис точ не пра во слав не, а Ср би су 
при па ли овом дру гом де лу. Од та да срп ски етос до би ја пра во слав-
ну цр ту ко ја га трај но опре де љу је. Са мим тим је мен тал но ста ње 
срп ског на ро да нео дво ји во за сно ва но, и фор ми ра но и у сим би о зи 
са пра во сла вљем.

По ли ти ка Ви зан ти је на чи јој су се те ри то ри ји Ср би на шли би-
ла је ја сна. Ви зан ти ја је би ла ва се љен ска пра во слав на др жа ва. На 
ње ном че лу био је цар. Ле ги ти ми тет др жа ве се ба зи рао на уве ре њу 
да Бог др жа ви да је ле ги ти ми тет. И сви по да ни ци пра во слав не ве ре 
су сто га сма тра ли да је цар ле ги ти ман и да му ду гу ју по кор ност и 
ло јал ност. Мен тал ни склоп свих пра во слав них је био та ко фор ми-
ран да је за њих би ло не за ми сли во да се про тив та квог по рет ка 
бу не. О то ме Ге ор ги је Остро гор ски, је дан од нај по зна ти јих ви зан-
то ло га 20 ве ка ка же: ''Цар је не са мо вр хов ни за по вед ник вој ске, 
вр хов ни су ди ја и за ко но да вац већ и бра ни лац цр кве и пра ве ве ре. 
Он је иза бра ник бож ји и као та кав не са мо го спо дар не го и жи ви 
сим бол цар ства ко је му је бог по ве рио''10). За то је за пра во слав не 

7) Исто, стр. 151.
8) О пра во сла вљу као осно ву ин те гра ци је на ро да по гле да ти у Ана ста си ја Ми тро фа но ва 

Вла ди ми ров на, «Ин тер гра ци ја пра во слав ног све та», Националниинтерес, бр. 1/2011.
9) Историјасрпскогнарода, исто, стр. 188.
10) Ана ста си ја Ми тро фа но ва Вла ди ми ров на,... Српскаполитичкамисао, исто
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по да ни ке цар ства би ла част да по ги ну у од бра ни та квог по рет ка. 
Хри сти ја ни за ци јом Ср ба Ви зан ти ја је хте ла да их учи ни вер ним 
по да ни ци ма др жа ве и да укло ни мо гућ ност да они по ста ну ре ме ти-
лач ки фак тор11). Ка ко су Ср би у ду би ни ду ше оста ло па га ни све до 
13 ве ка би ло је ја сно да њи хов мен тал ни склоп ни је мо гао сма тра ти 
не ло гич ним по бу ну про тив по сто је ћег по рет ка и те жњу да бу ду са-
мо ста лан по ли тич ки фак тор. Ви зан ти ја ко ја се на шла на ве ли ким 
ис ку ше њи ма у том пе ри о ду има ла је ве ли ки ин те рес да раз ви је та-
кав мен тал ни склоп сво јих по да ни ка у ко ме би при зна ва ње ле ги ти-
ми те та ца ра би ло су шти на жи во та по да ни ка. Та ко да по да ни ци не 
са мо да ни су ре ме ти лач ки фак тор из ну тра већ сна га спрем на да се 
бо ри са спољ ним не при ја те љи ма.

Ср би ко ји су жи ве ли на те ри то ри ји цар ства су са вре ме ном, ка-
ко је пре ста ја ла па ган ска свест и фор ми рао се мен тал ни склоп им-
прег ни ран пра во сла вљем по ла ко по че ли да при хва та ју ле ги ти ми-
тет ца ра из Кон стан ти но по ља као по жељ ну чи ње ни цу. Али су они 
исто вре ме но све ви ше ја ча ли ко ри сте ћи сла бост цен трал не вла сти 
и фор ми ра ли сво ју ауто но ми ју у окви ру Ви зан ти је. Са вре ме ном 
је та ауто но ми ја ра сла и по че ла да до би ја обри се не за ви сно сти. 
Ка ко је исто вре ме но ра сло и пра во сла вље као цен трал на тач ка на-
ци о нал не све сти, та ко се и код Ви зан ти на ца ра ђа ло уве ре ње да је 
нај бо љи пут ка ства ра њу ста бил них гра ни ца на за па ду, где су би ли 
Ср би, у то ме да се Ср би ма при зна не за ви сност али да се она за це-
мен ти ра та ко да пре ко пра во сла вља Ср би схва те где им је гра ни ца. 
Исто вре ме но за Ср бе је та чи ње ни ца би ла ве о ма ва жна јер су и они 
са ми пре ко пра во сла вља по ста ја ли сна жан по ли тич ки и кул тур ни 
фак тор. Би ло је то вре ме ка да се ле ги ти ми тет ни ка ко ни је мо гао 
одво ји ти од цр кве. За то је осни вач срп ске ди на сти је Не ма њи ћа, 
Сте фан Не ма ња стал но ис ти цао при мат ви зан тиј ских ца ре ва. Али 
ви зан тиј ски ца ре ви су у то вре ме гу би ли свој ауто ри тет због не-
ма ња сна га да се од у пру осва ја чи ма са ис то ка у ли ку тур ко фо на 
Сел џу ка и Осман ли ја. Да би сво ју по зи ци ју оја ча ли осла ња ли су се 
на на ро де ко је су опра во сла ви ли та кви су би ли Ср би. Ср би са сво је 
стра не, бу ду ћи све сни на ра ста ју ће сна ге мо ра ли су има ти ле ги ти-
ми тет за ту сна гу. Да би сво ју свест при ла го ди ли тој сна зи би ло 
им је по треб но да сна га бу де ле ги ти ми зо ва на пра во сла вљем као 

11) О од но су по ли ти ке и ри мо ка то ли чан ства по гле да ти Ziad Fa hed, «How the Cat ho lic 
Church vi ews the Po li ti cal Com mu nity», Политикологиарелигије, бр.1/2009, год. 3. Бе о-
град, До ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/
vo lu me3_no1/ziad%20fa hed.pdf (20.1.2011.)
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нај ва жни јом ком по нен том та да шњег мен тал ног скло па и на род ног 
ето са. Пре ма то ме мен тал ном ста њу за пра во слав не Ср бе би ло би 
ве о ма те шко да при хва те ви ши об лик др жав ног ор га ни зо ва ња и ве-
ћу ти ту лу срп ских вла да ра ако би про тив то га би ла пра во слав на 
цр ква. За то је син осни ва ча ди на сти је Са ва,ка да је ви део да ње-
гов брат Сте фан зна ке кра љев ског до сто јан ства до био од па пе у 
Риму, обра тио ва се љен ском па три јар ху пра во слав не цр кве ко ји је 
та да жи вео у Ни ке ји. Па три јарх је због сла бо сти Ви зан ти је сво је 
се ди ште на шао у Ни ке ји. На и ме ри мо ка то лич ки кр ста ши12) ко ји су 
кре ну ли у бор бу за пре у зи ма ње Је ру са ли ма од му сли ма на су на 
пу ту ка Је ру са ли му сру ши ли ви зан тиј ског ца ра и оку пи ра ли Ца ри-
град13). Ви зан тин ци су та да фор ми ра ли Ни кеј ско цар ство ду бље у 
Ма лој Ази ји, са да шњој Тур ској. И та мо се пре се лио и па три јарх. 
Да кле та ко осла бље на Ви зан ти ја је ви дев ши да су пра во слав ни Ср-
би по че ли да се окре ћу Ри му, од лу чи ла да учи ни нај бо љу мо гу ћу 
ствар за Ср бе и се бе. Срп ској цр кви је при зна та ауто ке фал ност14). 
Све ти Са ва је по стао пр ви по гла вар те цр кве са ти ту лом ар хи е пи-
ско па, а срп ски краљ је та да мо гао да бу де кру ни сан од сво га бра та 
пра во слав ног ар хи е пи ско па и да бу де ле ги ти ман у скла ду са пра-
во слав ним уче њем15)

Та чи ње ни ца је ве о ма по мо гла да се у мен тал ном скло пу са-
да већ хри сти ја ни зо ва ног срп ског на ро да ова кав акт схва ти као 
ле ги ти ман16). Пр во Ср би ја је са ма по ста ла не за ви сна и као та ква 
при зна та. То је за до во љи ло на род ну по тре бу за са мо по што ва њем. 
Дру го срп ски вла дар се кру ни сао кра љев ском кру ном, а та да се 
сма тра ло да је цар ска кру на ви ша. За то је пра во слав ни мен тал ни 
склоп срп ског на ро да мо гао да при хва ти као ле ги тим но да њи хов 
вла дар бу де краљ,јер се ти ме ни је обез вре ђи ва ло та да шње пра во-
слав но ве ро ва ње да са мо је дан чо век мо же би ти ва се љен ски вла дар 
а то је био ви зан тиј ски од но сно та да ни кеј ски цар. Исто вре ме но 
све то је до би је но са сти ца њем ауто ке фал но сти срп ске цр кве . Цр-
ква по ста је ауто ке фал на, зна чи са мо стал на од ви зан тиј ског па три-

12)  Ге ор ги је Остро гор ски, исто, стр. 390. 
13)  Са ња Шу ља гић, «Функ ци о ни са ње срп ске др жа ве у сред њем ве ку», Политичкаревија, 

бр. 3/2010.
14)  ИсторијаСрба, исто, стр. 301.
15)  Зо ран Кин ђић, «Срп ски на род и бож ја прав да»,Политичкаревија, бр. 3/2010. 
16)  Ко ли ко је ве за цр кве и др жа ве трај на чи ње ни ца а не смао та да ви де ти у Би ља на Ри бић, 

«Re la ti ons Bet we en Church and Sta te in Re pu blic Cro a tia», Политикологијарелигије, бр. 
2/2009, год. 3. Бе о град. До ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/
pdf_fi les/en gle ski/vo lu me3_no2/cha so pis%202.pdf (20-6.2011)
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јар ха, али са ран гом ар хи е пи ско пи је, што је ни же од па три јар ши је. 
Ти ме се при зна је при мат ви зан тиј ског тј ца ри град ског па три јар ха.

Та ко је већ фор ми ра ни пра во слав ни етос и мен тал ни склоп Ср-
ба био пот пу но спре ман да при хва ти не за ви сну од Ви зан ти је др жа-
ву и не за ви сну цр кву,јер је за то по сто јао бож ји бла го слов.

Тај пе ри од у исто ри ји срп ског на ро да тра јао је од 1166 до 1371. 
го ди не. У том вре ме ну се на вла сти сме ни ло осам вла да ра из ди-
на сти је. Њи хо ве ти ту ле од сли ка ва ју раст сна ге др жа ве. Не ма ња 
је био ве ли ки жу пан. Ње гов син Сте фан се кру ни сао кра љев ском 
ти ту лом. за тим су на пре сто лу би ла још шест вла да ра са ти ту лом 
кра ља: Ра до слав, Вла ди слав, Урош, Дра гу тин, Ми лу тин и Сте фан 
Де чан ски и дво ји ца са ти ту лом ца ра Ду шан и Урош. Већ са ма чи-
ње ни ца да су дво ји ца вла да ра но си ла ти ту лу ца ра по ка зу је успон 
др жа ве. Ти ту ла ца ра је ка ко смо ре кли би ла на ме ње на ви зан тиј ском 
вла да ру. Пре ма та да шњем пра во слав ном схва та њу сва ко ко би по-
ку шао да узме ти ту лу ца ра био би узур па тор бож је во ље. Осим то-
га ње му би за ти ту лу би ла по треб на цр ква ви шег ран га не го што 
је ранг ар хи е пи ско пи је,ка кав су има ли по гла ва ри срп ске цр кве од 
Све тог Са ве. Да кле мо рао би има ти ти ту лу па три јар ха –ти ту лу ко ју 
је имао ва се љен ски ви зан тиј ски па три јарх17).

Али сла бост Ви зан ти је је да ва ла пра во оста лим пра во слав ним 
да поч ну да раз ми шља ју ни је ли сла бост по сле ди ца гре хо ва и бо-
жи је во ље да они ко ји га не по шту ју бу ду за ме ње ни не ким дру гим 
вла да рем ко ји би ис пу ња вао зах те ве ко је је пра во слав на те о ри ја 
зах те ва ла. То зна чи да има сна гу да бра ни др жа ву ко ја пред ста вља 
пра ву ве ру. За то се код срп ског кра ља Ду ша на ро ди ла та ква ми-
сао . Ми сао да би он мо гао да бу де ва се љен ски пра во слав ни цар. 
У мен тал ном скло пу са мо га ца ра али и ње го вих по да ни ка ова ква 
по ми сао је мо гла да на ђе оправ да ње за по сто ја ње и оства ри ва ње, 
без опа сно сти да по ре ме ти мен тал но здра вље на ци је. У том слу-
ча ју на род не мо рао да се осе ћа од го вор ним за учи њен грех, јер 
ру ши оно што Бог хо ће. Већ на про тив да та кав акт бу де при хва ћен 
од стра не ста нов ни штва ко је раз ми шља на на чин про пи сан уче-
њем пра во слав не цр кве. Исто вре ме но то би се укла па ло мен тал ни 
склоп на ро да. Као ре зул тат то га, до та да краљ, Ду шан је прет ход но 
уз ди гао у ранг па три јар ха ар хи е пи ско па срп ске цр кве. А па три јарх 
је до та да шњег кра ља кру ни сао за ца ра и др жа ву про гла сио ца ре-
ви ном.

17)  ИсторијаСрба, исто, стр. 527.
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Ка кав је то од јек про из ве ло у све сти на ро да и у мен тал ном 
скло пу ви ди се из ре ак ци ја ко је су сти гле из јед ног од нај зна чај ни-
јих ма на сти ра срп ске цр кве Хи лан да ра. Хи лан дар ко ји се на ла зи на 
Све тој го ри у са да шњој Грч кој је јед но од нај ва жни јих све ти ли шта 
срп ске цр кве. Хи лан дар ски мо на си су би ли при мер ко ји тре ба да 
се сле ди и има ли су цен трал но ме сто у све сти Ср ба као из раз пра-
вог пра во сла вља. Хи лан дар ски мо на си ни су мо гли да не по шту ју 
уче ње цр кве ко је је под ра зу ме ва ло да на зе мљи по сто ји са мо је дан 
цар. Кад је срп ски цар Ду шан сво јом сна гом ус пео да по ста не го-
спо дар то га де ла ви зан тиј ске те ри то ри је, мо рао је да са мо на си ма 
на пра ви ком про мис. Они су при хва ти ли да он бу де цар, али су уго-
во ри ли да у мо ли тва ма пре ње го вог име на спо ми њу и ви зан тиј ског 
ца ра18). Ја сно је да је мен тал ни склоп Ср ба био та кав да би у ње му 
на стао пра ви бро до лом, гу бље ње ду хов не ори јен та ци је и са мим 
тим ства ра ње ко лек тив не пси хо зе, да је од ба че на иде ја о не ги ра њу 
ви зан тиј ског ца ра.

Та ко се по ка за ло ко ли ко је мен тал но ста ње срп ског на ро да ве-
за но за си стем пра во слав них вред но сти би ло пре суд но за по ли тич-
ке по те зе ко је је вла дар вр шио. Цео мен тал ни склоп је под ра зу ме-
вао да љу ди има ју мо рал но оправ да ње да ра де би ло шта са мо ако је 
то у скла ду са уче њем пра во слав не цр кве. Ако би би ло ко, па и сам 
вла дар, из вр шио не ки акт ко ји би био су про тан це ло куп ном ста њу 
на род не све сти за сно ва ној на пра во сла вљу, он да та кав акт не би 
ус пео да се оства ри. Не би ус пео јер би се при хва та ње ан ти пра-
во слав ног ак та од ра зи ло на мен тал но ста ње на ро да. На род би био 
уве рен да је по чи нио грех због ко га га че ка ју па кле не му ке. Та ко да 
не би дао по др шку вла да ру за тај чин.

Ко ли ко је пра во сла вље ути ца ло на свест и мен та ли тет на ро да 
ви ди се из све га оно га што чи ни кул тур ни про из вод то га дру штва. 
Да нас се то ви ди у сред ње ве ков ним ма на сти ри ма срп ске цр кве и 
књи жев но сти ко ја је би ла им прег ни ра на цр кве ним те ма ма. У ства-
ри ко ја је го во ри ла ско ро ис кљу чи во о пи та њи ма ве за ним за пра-
во сла вље. Да кле це ло куп на ду хов на кул ту ра би ла је им прег ни ра на 
тим си сте мом вред но сти. Фре ско сли кар ство ве ли ког зна ча ја ко је 
се са чу ва ло у ма на сти ри ма је про же то пра во сла вљем и сли ка ма 
из Би бли је. Ли ко ви вла да ра ко ји се на ла зе ме ђу тим фре ска ма су 
ту, јер су кти то ри за из град њу ма на сти ра, или су и са ми по ста ја ли 
све ти те љи. Уоста лом ско ро сви вла да ри ди на сти је Не ма њи ћа су 

18) Владета Јеротић, Психолошко и религиозно биће човека, Беседа, Нови Сад, 1994.
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по ста ли све ти те љи. Зна чи у све сти на ро да вла да ви на мо нар ха је 
би ла слу жба Бо гу па тек он да на ро ду. За то што је и за на род би ло 
ва жни је да вла дар из вр ша ва бож ју во љу не го да во ди ра чу на о ин-
те ре си ма на ро да. Од но сно из вр ша ва ње бож је во ље схва та ло се као 
нај бо ља мо гу ћа де лат ност у ко рист на ро да

И ма да је ово рад из по ли ти ко ло ги је ре ли ги је не мо же се са-
свим за о би ћи и ње го ва дру га ди мен зи ја ко ја се ти че мен тал ног 
здра вља у ужем сми слу те ре чи. Нор мал но ов де са мо у ме ри у ко-
јој је то јед ном ла и ку до зво ље но да го во ри. Мен тал но здра вље се 
одр жа ва ло уз уве ре ње да је ду хов на сна га нео дво ји ва од ре ли ги је. 
Исто та ко и пси хо ло шки по ре ме ћа ји су тре ти ра ни као од сту па ње 
од бож је во ље и бож ја ка зна. За то су и ле че ни уз оби ла то ко ри шће-
ње ре ли ги је. Уоста лом и пр ве бол ни це у Ср би ји на ста ја ле су у ма-
на сти ри ма. Ту су се ле чи ли и пси хо ло шки и фи зич ки по ре ме ћа ји 
и бо ле сти. 

Пр ва Бол ни ца у Ср би ји је осно ва на 1207. го ди не у Сту де ни-
ци. Зва ла се ''Све ти Дух''. Умо бол ни бо ле сни ци су већ та да би ли 
одво је ни од оних са фи зич ким по ре ме ћа ји ма и њих су све ле чи ли 
мо на си. Те ра пе ут ске ме то де би ле су ком би на ци ја мо ли тви и та да 
по зна тих ле ко ва19)

Зна чај пра во сла вља за мен тал ни склоп и здра вље Ср ба на ро-
чи то се по ка зао зна чај ним по сле пре стан ка по сто ја ња не за ви сне 
срп ске др жа ве. Осман ско цар ство, је у свом по хо ду на за пад ру-
ши ло јед ну по јед ну хри шћан ску др жа ву. И оно је као и Ви зан ти ја 
се бе до жи вља ва ло као ми си о нар ску др жа ву ко ја је ши ри ла ислам. 
О то ме нам го во ре сви осман ски и са вре ме ни тур ски из во ри20) Њен 
циљ био је да ус по ста ви ислам ски прав ни по ре дак и да осво је ним 
на ро ди ма по ну ди рав но прав ност у окви ру но ве ве ре.21) Али са мо 
ако при ста ну да пре ђу на ислам. Ту се по себ но по ка за ло ко ли ко 
је пра во сла вље основ ко лек тив не све сти срп ског и оста лих хри-
шћан ских на ро да ко ји су се на шли на осман ском пу ту на за пад. За 
пра во слав не Ср бе је осман ска ми си ја би ла не при хва тљи ва из вр ло 

19)  http://www.zcstu de ni ca.org/ho me/in dex.php?pa ge=isto ri jat-pr ve-srp ske-bol ni ce (до ступ но 
20.6.2011.)

20) Ha lil Inal cik, Ottomanciviliztion, An ka ra, 2009.
21) При мер Та ли ба на да нас као Осман ли ја та да по ка зу је ко ли ко ве ра да је уве ре ње да се 

све што се чи ни у име ве ре за сни ва на прав ди. О то ме ви ше у Ane e la Sul ta na, »Ta li ban 
or Ter ro rist? So me Re flec tion on Ta li ban’s Ide o logy», Политикологијарелигије, бр.1/2009, 
год. 3. До ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/
vo lu me3_no1/ane e la%20sul ta na.pdf (20.6.2011.)
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јед но став ног раз ло га. Мен тал ни склоп Ср ба је под ра зу ме вао да се 
спас од па кле них му ка по сле смр ти мо же по сти ћи са мо ако се жи-
ви по пра во слав ним на че ли ма. Та ко да ни је до ла зи ло у об зир да се 
при хва ти по зив на ислам ко ји су Осман ли је упу ти ле. При хва ти та-
ко не што у све сти Ср ба зна чи ло би учи ни ти смрт ни грех. Зна чи ло 
би то учи ни ти лом у вред но сном си сте му22), нај стра шни је увре ди-
ти и прет ке и са вре ме ни ке али нај ви ше увре ди ти Бо га. Да би не ко 
то учи но мо рао би да пот пу но од ба ци це ло ку пан кул тур ни обра зац 
и да при хва ти онај ко ји су до но си ли Осман ли је. А то је зна чи ло на-
пу шта ње до та да шње за јед ни це.

Сво кул тур но ства ра ла штво на ста ло у то до ба од раз је ова квих 
схва та ња на ци о на ле кул ту ре и та квог мен тал ног скло па. Кр ше ње 
мо рал них нор ми за сно ва них на пра во сла вљу би ло би рав но лу ди-
лу за оне ко ји су ви де ли сми сао жи во та у тој фор ми хри шћан ства. 
Пра во сла вље је би ло ва жни је од на ци о нал не при пад но сти. Љу ди 
су ве ри да ва ли пред ност над сва ким дру гим об ли ком ко лек тив ног 
иден ти те та. За то су мен тал ни склоп и мен тал но здра вље за ви си ли 
од пра во сла вља23). Ко ли ко је пра во сла вље би ло ва жни је за жи вот 
на ро да од на ци о нал не при пад но сти ви ди се из сле де ћег по да тка. 
Је дан од нај зна чај ни јих до га ђа ја у исто ри ји срп ског на ро да је сте 
суд бо но сни су коб са осман ском вој ском 1389. на Ко со ву по љу. 
Срп ска вој ска је по ра же на али се же сто ко бо ри ла. Чи ње ни ца да је 
у тој бор би по ги нуо и осман ски сул тан Му рат по ка зу је ко ли ко је 
бор ба би ла же сто ка. По во дом то га до га ђа ја срп ска мо на хи ња Је-
фи ми ја је на пи са ла пе сму ''По хва ла кне зу Ла за ру''24). У пе сми се 
го во ри по ме ну тој Ко сов ској бит ци. Да кле бит ци у ко јој су се су ко-
би ли на ци о нал но гле да но Ср би и Тур ци. Али кад би ту пе сму да ли 
на чи та ње не ко ме ко не зна кон текст у ко ме се опе ва ни бој до го дио, 
он ни ка ко не би мо гао да зна ко ји су се на ро ди су ко би ли у том бо ју. 
За то што пе сни ки ња стал но го во ри о су ко бу му сли ма на и хри шћа-
на Да кле ка да се раз ми шља о на род но сти су ко бље них чи та лац би 
му сли ма не мо гао да свр ста у би ло ко ји му сли ман ски на род а у хри-
шћа не би ло ко ји хри шћан ски. Је ди но што се као на ци о нал но ви ди 

22) Пра во со лав ни вред но сни си стем је пре кри вао све. Чак и еко ном ски жи вот. Ка ко то из-
гле да по гле да ти у Жи во јин Ђу рић, «Пра во слав на ре ли ги ја у Ср би ји и са вре ме на нео ли-
бе рал на еко ном ска по ли ти ка», Политикологијарелигије, бр.1/2007, год. 1, До ступ но и 
на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/srp ski/go di na1_broj1/Pra vo-
slav na_re li gi ja_u_Sr bi ji_i_sa vre me na_neo li be ral na_eko nom ska_po li ti ka.pdf (20.6.2011.)

23) Вла де та Је ро тић,Психолошкоирелигиознобићечовека,Бе се да, Но ви Сад, 1994.
24) http://www.rodoslovlje.com/medieval_serbia/ser/rukopisi-pohvala.htm (Доступно 14. 6. 

2011)
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јест да се је дан од си но ва кне за Ла за ра зо ве Вук. То је сло вен ско 
име. Али то мо же би ти би ло ко ји Сло вен а не са мо Ср бин. А Ла зар 
је име је вреј ског по ре кла и би блиј ско да кле ни је срп ско. Пре ма то-
ме за пе сни ки њу ко ја је, у то вре ме, би ла јед на од рет ких пи сме них 
љу ди уоп ште, срп ска при пад ност кне за Ла за ра и ње го вог на ро да 
ни је уоп ште ва жна. Ва жно је је ди но то да је он бра ни тељ хри шћа-
на. Чак се ни пра во сла вље не спо ми ње. 

То је до ми нант на чи ње ни ца ко ја им прег ни ра мен тал ни склоп 
Ср ба у то вре ме. Они су пре све га пра во слав ни хри шћа ни,а тек 
он да Ср би .

От при ли ке је дан век по сле то га по ра за и по след њи де ло ви не-
за ви сне срп ске зе мље па да ју под власт Осман ли ја. Њи хо ва власт 
над Ср би ма тра је не ко ли ко ве ко ва25). Тај пе ри од исто ри је срп ског 
на ро да на нај бо љи мо гу ћи на чин по ка зу је зна чај пра во сла вља за 
очу ва ње мен тал ног скло па и мен тал ног здра вља Ср ба као на ро-
да и по је ди на ца. Без ика кве ди ле ме се мо же ре ћи да пра во сла вље 
оста је у це лом том пе ри о ду је ди ни осло нац ко ји по ма же да се очу-
ва срп ско на род но би ће и свест о то ме да су они по се бан на род 
у од но су на вла да ју ће Осман ли је. Да кле ре ли ги ја, а не је зик или 
ет нич ко по ре кло, глав ни су чи ни лац очу ва ња срп ске на род но сне 
све сти, на род ног ето са и основ мен тал ног скло па. А са мим тим и 
мен тал ног здра вља. 

Ова чи ње ни ца се мо же ве о ма ла ко утвр ди ти без ика кве по себ-
не ана ли зе. Они Ср би ко ји су про ме ни ли ве ру, су от па ли од срп ског 
на ци о нал ног би ћа. Њи хов мен тал ни склоп се пот пу но про ме нио 
са про ме ном ве ре. Они су се бе угра ди ли у ко лек ти ви тет ко ји је са 
њи ма де лио исту ве ру, иако је он мо гао да има дру ги је зик. То се 
раз ви ло у то ме прав цу да су се не ки Ср би ко ји су про ме ни ли ве ру 
и је зич ки уто пи ли у ко ле ти ви те те ко ји су има ли дру ги је зик и раз-
ли чи ту ве ру од пра во слав не. Та ко нпр. број ни Ср би су се на Ко со ву 
и Ме то хи ји ислaмизирали. Они су са вре ме ном при хва ти ли и је зик 
до ми нант них му сли ма на. То су у слу ча ју Ко со ва и Ме то хи је би ли 
Ал бан ци26). Та ко да су се ти Ср би и Ал ба ни зо ва ли27). Или ре ци мо 

25) Ми ро љуб Јев тић, «Ха не фиј ски фикх и мо дер на срп ска прав на исто ри ја», Аналиправ
ногфакултета, бр .2/2007, Бе о град.

26) Од је ке те си сту а ци је на да на шњем Ко сме ту ви де ти у Gre gory R. Co pley «Me e ting the 
Bur den of Sta te hood: Is Ko so vo Ready?», Политикологија религије, бр. 1/2007, год.1, 
Бе о град. До ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/en gle-
ski/vo lu me1_no1/Me e ting_the_bur den_of_sta te hood_-_is_ko so vo_ready.pdf (20. 6. 2011.)

27) Ми ро љуб Јев тић, «Исла ми за ци ја као чи ни лац ал ба ни за ци је на про сто ри ма бив ше 
СФРЈ», Етнолог, Ско пље, бр. 2/2000; Ка ко је то до ве ло при зна ња не за ви сно сти Ко-
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при мер Ср ба ко ји су се услед осман ског при ти ска се ли ли на се вер 
у кра је ве где су до ми ни ра ли ри мо ка то лич ки Ма ђа ри. Део тих Ср ба 
је при хва тио до ми нант ну ри мо ка то лич ку ве ру и са вре ме ном је дан 
ве ли ки део њих се уто пио у Ма ђа ре. Та ко да су они из гу би ли и ет-
нич ку ве зу са Ср би ма.

Али по ред овог по сто ји ве о ма број на ску пи на Ср ба ко ја је про-
ме ни ла ве ру, али ни је из гу би ла је зик. То су Ср би са под руч ја Ср-
би је, Хр ват ске, Цр не Го ре и Бо сне. Они су при ма ју ћи дру гу ве ру 
за др жа ли је зик. Али су пот пу но про ме ни ли свест о сво јој при пад-
но сти. На про сто ре че но у њи хо вом мен тал ном скло пу до шло је до 
по ту не из ме не. Из бри са на је као олов ка гу ми цом по ми сао да су 
не ка да би ли пра во слав ни али и Ср би и са да су се бе угра ди ли у 
са свим но ве ко лек ти ви те те. Они ко ју су при хва ти ли ри мо ка то ли-
ци зам су се пре то пи ли у хр ват ски по ли тич ки кор пус. А они ко ји су 
при хва ти ли ислам са да на сто је да фор ми ра ју по се бан по ли тич ки 
на род ко ји се на зи ва Бо шња ци. При то ме и јед ни и дру ги же ле да се 
и ет нич ки одво је од Ср ба. У том сми слу по ку ша ва ју да и је зик ко ји 
је пот пу но иден ти чан ко ли ко је мо гу ће уда ље од срп ског и да ју му 
име хр ват ског, бо сан ског па чак цр но гор ског.28) Тај пе ри од исто ри је 
срп ског на ро да је по се бан до каз ис прав но сти те за ко је ов де из но-
си мо. Осман ска др жа ва је би ла ислам ски ва се љен ски ха ли фат већ 
од ра ног 16 ве ка. Све је ста нов ни ке де ли ла са мо по вер ској при пад-
но сти. Не му сли ма ни су тре ти ра ни не по вољ ни је не го му сли ма ни. 
Услов да бу ду рав но прав но тре ти ра ни био је пре ла зак на ислам. 
Да кле би ло је по треб но да пра во слав ни са мо из го во ре ислам ску 
ве ро и спо вед ну фор му лу ше ха ду и од мах би би ли из јед на че ни у 
пра ви ма са му сли ма ни ма29). Та да би при хва ти ли као трај ну и до-
бру чи ње ни цу ула зак срп ске др жа ве у са став ислам ске ва се љен ске 
им пе ри је и на пу сти ли би иде ју о об но ви срп ске не за ви сно сти. За то 
што пре ма ислам ском пра ву сви му сли ма ни тре ба да жи ве у је дин-
стве ној ислам ској по ли тич кој за јед ни ци. Да би се то де си ло би ло 
би по треб но пот пу но про ме ни ти та да шњи мен тал ни склоп за сно-
ван на пра во сла вљу. 

сме та од стра не не ких др жа ва по гле да ти у Gre gory R. Co pley, «The Road to Pe a ce in the 
Bal kans is Pa ved with Bad In ten ti ons», Политикологијарелигије, бр. 2/2007, год. 1, Бе о-
град, До ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/
vo lu me1_no2/Gre gory_R_Co pley.pdf (20.1.2011.)

28) Ср ђан Ку со вац, «По ли ти ка, а не лин гви сти ка», Побједа, Под го ри ца, 30.8.2010, стр. 3.
29) Ane e la Sul ta na, «Dig ging Isla mic Ro ots of Ji had to Un veil the Truth», Политикологијаре

лигије, бр. 1/2008, год. 2, Бе о град. До ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.
com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me2_no1/02_ane e la_sul ta na.pdf (20.6.2011.)
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Али упра во због ње га Ср би су са чу ва ли се бе као Ср бе и не го-
ва ли иде ју о то ме да они ни су исто што и осва ја чи и да има ју пра во 
да се осва ја ча осло бо де. Ту је пра во слав ни мен тал ни склоп по ка зао 
свој зна чај. Да ње га ни је би ло Ср би би не ста ли исла ми за ци јом и 
ри мо ка то ли за ци јом се пре тво ри ли у са свим дру ге по ли тич ке и ет-
нич ке ску пи не.

Ова ко, они су оста ли пра во слав ни. Оку па ци ју сво је зе мље су 
до жи вља ва ли као бож ју ка зну за гре хе ко је су по чи ни ли. А си стем 
не пра вед них од но са ко ји су им на мет ну ти као ис ку ше ње на ко ја их 
Христ ста вља да би ви део ко ли ко га за и ста сле де. 

Сво то вре ме пре ко срп ских зе ма ља од ви ја ли су се ра то ви. У 
тим ра то ви ма су нај ви ше стра да ли они као пот чи њен на род. Па ље-
не су цр кве, на род уби јан, пљач кан. По себ но је би ла су ро ва ме то да 
оти ма ња де це за осман ску вој ску ја ни ча ре. Ве ли ки су се ло мо ви 
де ша ва ли у ду ши на ро да ко ји је са мо због ве ре при ста јао да му 
од ку ће од во де де цу ко ја су вас пи та ва на бу ду не при ја те љи сво јим 
ро ди те љи ма и да су тра уни шта ва ју те сво је ро ди те ље и до мо ве у 
ко ји ма су ро ђе ни30). То је нај си гур ни ји до каз ко ли ко је пра во сла вље 
пре о вла да ва ло у мен тал ном скло пу Ср ба ка да је би ло ја че од ро ди-
тељ ске љу ба ви31).Ка кве су ду шев не ло мо ве пре жи вља ва ли ти љу ди 
мо же мо са мо да за ми сли мо. Они су све то тр пе ли са мо за то што 
ни су при ста ли да про ме не ве ру. Слич на се си ту а ци ја де ша ва ла и у 
ри мо ка то лич ким кра је ви ма. У вре ме нај ве ће бе де и гла ди вла сти су 
да ва ле жи то са мо они ма ко ји су пре ла зи ли на уни ју са Ва ти ка ном. 
О то ме је по тре сно све до чан ство оста вио ве ли ки срп ски пи сац Си-
мо Ма та вуљ32).

Број ни су Ср би по ста ја ли све ти те љи срп ске цр кве због пре тр-
пље них му ка, јер ни су хте ли да на пу сте ве ру33). Љу ди су у тре ну ци-
ма ка да су им од во ди ли де цу, или ка да им је пре ти ло да их од ве ду, 
би ли у стра шним ду шев ним ис ку ше њи ма и пи та ли су се да ли због 
ве ре то тре ба тр пе ти. Они ко ји су би ли сла би су по пу шта ли и ме-
ња ли ве ру и ства ра ли са свим дру ги мен тал ни склоп. То им је по мо-
гло да ра ци о на ли зу ју свој по сту пак. Они су за то по ста ја ли пра ви 

30) Бра ни слав Ђур ђев, УлогаЦрквеустаријојисторијисрпскогнарода, Свје тлост, Са ра-
је во, 1964.

31) Ири неј Бу ло вић,Го вор мо ли тве ног ћу та ња: из ме ђу про шло сти и бу дућ но сти, Полити
ка, 27.01.2003, стр. А9, Бе о град.

32) Си мо Ма та вуљ, Пилипендаидругеприповјетке, Ве се лин Ма сле ша, Са ра је во, 1970.
33) Јо ван Пла ме нац, Православни српскиархиепископии патријарси(12192010), Прин-

цип прес, Бе о град, 2010.
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ре ли ги о зни фа на ти ци, јер су се бе та ко убе ђи ва ли да су на чи ни ли 
пра ви из бор и при хва ти ли пра ву ве ру а да су ла жну од ба ци ли. За 
њих је чи ње ни ца да је но ва ве ра, ко јој су при шли, вој нич ки по бе-
ди ла би ла до каз да су ве ро ва ли у ла жног Бо га. 

За раз ли ку од њих огром на ве ћи на је тр пе ла му ке и мо ли ла се 
Бо гу да им по мог не да се из њих из ба ве и по вра те ста ру сла ву34). 
Та да су им све ште ни ци би ли пра ви пси хо те ра пе у ти у мо дер ном 
сми слу те ре чи35). Мо же се ре ћи да је за че так срп ске пси хи ја три је 
и пси хо ло ги је за по чет у на шим сред ње ве ков ним ма на сти ри ма и да 
је то по себ но до шло до из ра жа ја у вре ме ви ше ве ков не осман ске 
вла да ви не. Све ште ни ци су по себ но би ли из ло же ни ис ку ше њи ма 
и мал тре ти ра њу36). За то што су би ли све ти о ник за ко јим се ишло. 
Сто га су они би ли из ла га ни по себ ним му че њи ма,не би ли они,на-
пу сти ли ве ру и та ко по ка за ли про стом на ро ду да је то пра ви пут.

Де ша ва ло се по не кад да и они по клек ну и да пре ђу на ислам 
или на уни ју са ри мо ка то лич ком цр квом та кав је слу чај дал ма тин-
ског епи ско па Ве не дик та Кра ље ви ћа 1818. го ди не37).Он је хтео да 
пре ве де пра во слав не на уни ју са Ва ти ка ном пре ма про це на ма на-
ро да. То је иза зва ло ве ли ку по бу ну вер ни ка и све штен ства и као 
ре зул тат то га епи скоп Кра ље вић је сме њен38). По себ но је ва жно ис-
та ћи да је у сво јој по след њој во љи епи скоп Кра ље вић ис та као да 
је он са мо хтео да по ми ри пра во слав не и ри мо ка то ли ке,а да ни је 
на пу стио ве ру. Али је ова чи ње ни ца нај бо љи до каз ко ли ко је пра-
во сла вље бе ле жи ло и бе ле жи мен тал ни склоп Ср ба. Са ма чи ње ни-
ца да су не ки ак ти вла ди ке Кра ље ви ћа схва ће ни као удар на ве ру 
иза зва ла је стра шан лом у ду ша ма Ср ба. Они су из бе гли из сво јих 
до мо ва на ри мо ка то лич ко тло да се спа су од Осман ли ја и са чу ва ју 
сво ју ве ру а са да им се учи ни ло да Кра ље вић хо ће да их по у ни ја ти 
и учи ни им оно исто због че га су бе жа ли од Осман ли ја.

То ја сно по ка зу је ко ли ко су Ср би пра во сла вље до жи вља ва ли 
као су шти ну сво га би ћа. За њих је и хри шћан ство у рим ској ва ри-
јан ти би ло из да ја пра ве ве ре. И страх да због то га не бу ду ка жње ни 
на суд њем да ну је на пра вио ду хов ну пу стош у њи хо вој ду ши. За то 

34) Ири неј Бу ло вић, «Мо на штво и про блем стра да ња», Теолошкипроблеми, 3/1972, год. 5, 
Бе о град. 

35) Вла де та Је ро тић, Психолошкоирелигиознобићечовека, Бе се да, Но ви Сад,1994.
36) Ни ћи фор Ду чић ИсторијаСрпскеправославнецркве:одпрвијехдесетина7в.дона

шихдана, Доб, Бе о град, Гац ко, 2008.
37)  Епи скоп Ни ко дим Ми лаш, ПравославнаДалмација, Сфа ри ос, Бе о град, 1989, стр. 505.
38) Исто, стр. 530.
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су би ли спрем ни на све да пра во слав ну мен тал ну вер ти ка лу са чу-
ва ју о че му, при мер ко ји нам да је Ма та вуљ, из у зет но тач но све до-
чи.

Мно го те же ства ри су се де ша ва ле у Осман ском цар ству та мо 
су и по је ди ни па три јар си би ли при мо ра ва ни да на пу сте пра во сла-
вље по це ну жи во та. Мо же мо са мо да за ми сли мо шта би се де си-
ло да је глав ни ду хов ни па стир пра во слав не цр кве на то при стао. 
То би сло ми ло са му ду шу на ро да и ко зна шта би би ло са њим. 
Та кав је био слу чај па три јар ха Га ври ла(1648-1659?). Оне је ла жно 
оп ту жен за хри сти ја ни за ци ју му сли ма на. Био је осу ђен да при ми 
ислам. Па три јарх је то од био и за то је обе шен у гра ду Бур си у да-
на шњој Тур ској39). Ту се по себ но ви ди ко ли ко је сна га пра во сла вља 
чи ни ла око сни цу мен тал ног ста ња на ро да. Па три јарх је про стом 
про ме ном ве ре мо гао да из бег не по гу бље ње али је ра ди је иза брао 
смрт на зе мљи не го па кле не му ке ка ко га је ње го ва ве ра учи ла.

Број ни су слич ни при ме ри ко ји по ка зу ју ка ко је мен тал ну сна-
гу на ро ду, да из др жи све му ке у ко ји ма је жи вео и да очу ва ју мен-
тал но здра вље да ва ли при ме ри му че ни ка ко ји су као глав ну вер-
ти ка лу има ли пра во сла вље. Та кви су по ста ја ли све ти те љи срп ске 
цр кве . Ме ђу њи ма су Зла та Ме глен ка, Ђор ђе Зле то вац, Све ти му-
че ник Стан ко, Ђа кон Ава кум и мно ги дру ги. Њи хов при мер био је 
пу то каз ко ји су све ште ни ци, као пра ви пси хо те ра пе у ти, узи ма ли 
ка да су те ши ли ро ди те ље ко ји зна ли да ће им су тра узе ти де цу и 
ко ји су мо гли да де цу спа су са мо да су хте ли да се од рек ну ве ре. 
Али то би за њих би ло рав но гу бље њу ра зу ма и обе ћа ва ло би ве ће 
му ке не го што је оти ма ње де це.

Осла ња ју ћи се на ду хов ну сна гу та квих љу ди ко је је во ди ло 
пра во сла вље, део Ср ба у вр ле ти ма Цр не Го ре је по чео да се оти ма 
од цен трал них вла сти и да гра ди по ли тич ку ауто но ми ју у од но-
су на осман ске вла сти. Та ко је фор ми ра на те о крат ска Цр на Го ра40). 
Др жа ва пра во слав них Ср ба ко ји су за по гла ва ра има ли ми тро по-
ли та тј. по гла ва ра цр кве. Ми тро по ли ти вла да ри др жа ве су да ва ли 
ду хов ну сна гу том де лу срп ског на ро да ин спи ри шу ћи га да се бо ри 
про тив мно го ја чег не при ја те ља. Та ква ду хов на сна га из ро ди ла је 
Све тог Пе тра Це тињ ског по гла ва ра др жа ве ко ји је сна гом пра во-
сла вља гра дио ду шев ни мир и вој ну сна гу. Као ре зул тат то га се 

39) Вла ди ка Ни ко лај, ПрологОхридски, Глас цр кве, Ша бац, 2000, стр. 911. 
40) О те ко кра ти ји да нас по гле да ти Ми ро љуб Јев тић, «Те о кра ти ја у мо дер ном све ту», Срп

скаполитичкамисао, бр. 3/2009.
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ра ђа ла срп ска не за ви сност,од но сно не за ви сност срп ске Цр не Го ре. 
Мен тал ну сна гу гор шта ка сви је них око пла ни не Лов ћен и пра во-
сла вља као цен трал ног нер ва те сна ге нај бо ље је опи сао ге ни јал ни 
пе сник и сам вла ди ка и све тов ни по гла вар Цр не Го ре Пе тар Дру ги 
Пе тро вић Ње гош. Ње го ви ли ко ви Игу ман Сте фан,вла ди ка Да ни-
ло, Мук Ми ћу но вић41) ар хе ти по ви су све ште ног и пре те че ла ич ког 
пси хо те ра пе у та,ко ји сво јом ду хов ном сна гом успе ва ју да се бо ре са 
мно го ја чим не при ја те љем. 

Иден тич на је би ла си ту а ци ја у да на шњој Ср би ји. Те рор ко јем 
је на род био из ло жен мо гао се из др жа ти са мо за хва љу ју ћи мен-
тал ном здра вљу за сно ва ном на пра во слав ном хри шћан ству. Ин-
спи ри са ни све тим пра во слав ним вла да ри ма из сред њег ве ка а под-
стак ну ти не по сред ним те ро ром по кре ну ли су Пр ви и Дру ги срп-
ски уста нак. Би ла је то бор ба за пра во слав не вред но сти. Бор ба за 
оства ре ње оно га што је у мен тал ном скло пу срп ског на ро да био 
циљ ко ме се те жи. А то је иде ја да се об но ви др жа ва у ко јој ће зво-
на на цр ква ма мо ћи сло бод но да зво не. Ко ли ко је то би ла бе ло да-
на чи ње ни ца ви ди се у спо ме ни ку ко ји да нас кра си пла то из ме ђу 
вла де Ср би је и За во да за ста ти сти ку у Бе о гра ду. То је де ло пр вог 
ва ја ра сло бод не Ср би је Пе тра Убав ки ћа (1852-1910.) Спо ме ник 
пред ста вља две фи гу ре у брон зи:кне за Ми ло ша и про ту Ме лен-
ти ја. Обо ји ца сто је ус прав но и ка не бу ди жу: Ми лош са бљу знак 
бор бе а Ме лен ти је крст сим бол због ко га се бор ба во ди. Ка да не ко 
по гле да оде ло на Ми ло шу ви део би пред со бом чо ве ка ко ји је об у-
чен исто као Осман ли је про тив ко јих је уста нак био диг нут. Је ди на 
раз ли ка из ме ђу Осман ли ја и Ми ло ша је крст.

Та ко у име иде је ко ју је срп ски на род имао у сво јој ду ши на-
ста ју две не за ви сне срп ске др жа ве Ср би ја и Цр на Го ра у 19 ве ку. То 
по ма же да се мен тал ни склоп Ср ба ре а ли зу је у прак си и да на ро ду 
да оду шка. Та да се раз ви ја ју мо дер не срп ске др жа ве у ко ји ма се 
раз ви ја ју све нео п ход не де лат но сти па и ме ди ци на,а са мим тим и 
пси хи ја три ја и пси хо ло ги ја ко је са да сма њу ју де лат ност све штен-
ства . Али сво то вре ме без пра во сла вља као пот по ре мен тал ног 
скло па се не мо же42)

41) Пе тар Пе тро вић Ње гош, ГорскиВијенац, Свје тлост, Са ра је во, 1989.
42) Ми тро по лит цр но гор ско при мор ски Ам фи ло хи је Ра до вић је ауто ру ово га тек ста у ма ју 

2011. ис при чао до го дов шти ну ве за ну за чу ве ног ју на ка Но ви цу Це ро ви ћа из Дроб ња-
ка (1805-1895) у Цр ној Го ри. Но ви ца се озбиљ но раз бо лео и цр но гор ски кнез Ни ко ла 
Пе тро вић (1860-1918) му је по слао сво га ме ди цин ски обра зо ва ног ле ка ра. Ле кар је 
за те као бо ле сног Но ви цу у вре ме хри шћан ског по ста. Док тор му је са ве то вао да због 
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Та ко се нај бо ље ви ди ка кав је зна чај пра во сла вље за очу ва ње 
ду шев ног ми ра на ро да. Во ди се од та да ор га ни зо ва ни ја и ефи ка-
сни ја по ли тич ка бор ба срп ског на ро да за пот пу но осло бо ђе ње и 
ује ди ње ње. Ве ли ка ис ку ше ња ка кав је био Пр ви свет ски рат. Оку-
па ци ја др жа ве од стра не Аустро-Угар ске и по вла че ње срп ске вој ске 
пре ко Ал ба ни је се мо гло из др жа ти са мо уз ве ру да је са на ро дом 
ње го ва цр ква и све ти те љи. Вој ни ци су са со бом но си ли све те ре ли-
кви је да не би па ле у ру ке не при ја те љу и те ре ли кви је из ма на сти ра 
и цр ка ва су и му да ва ле сна гу мно го ви ше не го кла сич на ме ди ци-
на. Цр кве ни оци су би ли у пр вим ре до ви ма бор бе. Вла ди ка Ни ко-
лај Ве ли ми ро вић је био је дан од глав них пре го ва ра ча са за пад ним 
са ве зни ци ма у то ку Пр вог свет ског ра та и ње гов при мер је да вао 
сна гу вој ни ци ма на фрон ту да ма шта ју о осло бо ђе њу отаџ би не43). 

Ка да је по сле Пр вог свет ског ра та 1918. осло бо ђе на Ср би ја и 
ство ре на кра ље ви на Ју го сла ви ја, би ла је то је мул ти кон фе си о нал на 
др жа ва. Са ста вље на од пра во слав них ри мо ка то ли ка и му сли ма на. 
И све су ве ре би ле јед на ке. Из гле да ло је да се у то мо дер но,се ку-
лар но вре ме уло га ре ли ги ја по ла ко сма њу је. И за и ста цр кве ност се 
сма њи ва ла. Али је за мно ге Ср бе у тој мо дер ној др жа ви пра во сла-
вље ин ди рект но,оста ло оно што је увек би ло но си лац иде ја о то ме 
да је без ве ре оп ста нак на ро да не мо гућ. Не мо гућ у скла ду са свим 
оним што су Ср би у исто ри ји раз ви ли и утка ли у по јам срп ства. 
Цр ква је би ла не са мо чи сто вер ска уста но ва не го и ду хов на вер ти-
ка ла,по ли тич ки ори јен тир али и во ђа ка да је то тре ба ло. Узми мо на 
при мер кон кор дат ску кри зу 1937. Та да је вла да кра ље ви не Ју го сла-
ви је хте ла да ре гу ли ше од но се са Ва ти ка ном пу тем ме ђу на род ног 
уго во ра- кон кор да та. Али је то иза зва ло от пор срп ске пра во слав не 
цр кве. Цр ква је то до жи ве ла као удар на вер ско и на род но би ће 
Ср ба. Као ру ше ње све га оног што је ве ко ви ма угра ђи ва но у срп-
ски мен тал ни склоп. Па три јарх Вар на ва Ро сић (1880-1937.) био је 
пред вод ник и ду ша то га по кре та. Ње го ва мо рал на сна га и мен та-
ли тет Ср ба су ве о ма успе шно сру ши ли то што пра во слав на цр ква 
ни је мо га да при хва ти44).

Ни је сто га слу чај но што је у то ку Дру гог свет ског ра та цр ква 
би ла по себ но про го ње на од стра не не мач ког оку па то ра по себ но од 

бо ле сти пре ки не пост. На то му је Но ви ца ре као да то не ће учи ни ти ни у ком слу ча ју 
јер је то за ње га ва жни ји лек од ме де ци не.

43) Епи скоп Ни ко лај, Сабранадела, књ. 3, Хи мел стир, 1986.
44) Пре драг Пу зо вић,«Пра во слав на цр ква од 1920. до 2000. го ди не»,Двехиљадегодине

хришћанствава(Да ни срп ског пре о бра же ња 8, На род на би бли о те ка Ре сав ска шко ла) 
Де спо то вац, 2001.
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ге но цид ног уста шког ре жи ма у Хр ват ској ко ји је за циљ имао ис-
тре бље ње Ср ба. Али не са мо ту. Бу гар ска као са рад ник Хи тле ра 
ко ја је оку пи ра ла де ло ве Ма ке до ни је и Ср би је је у тим кра је ви ма 
про го ни ла срп ску цр кву. Ма да су и са ми Бу га ри пра во слав ни. Зна-
ју ћи да мен тал ну сна гу Ср ба чи ни пре све га цр ква45), уста ше су 
хте ле да цр кву пот пу но уни ште.

По сле ра та и ства ра ња ко му ни стич ке вла сти глав ни но си лац 
срп ске све сти би ла је опет цр ква. Цр ква је би ла нај ва жни је уто чи-
ште за све оне ко ји су би ли про тив вла сти. Ду хов на уте ха и пот-
по ра. За то је би ла и про го ње на. Уни ште ње цр кве би ло би основ 
за оства ри ва ње ко му ни стич ке по ли ти ке. Али је то би ло не мо гу ће. 
Ка да се Ју го сла ви ја рас па ла по сле па да Бер лин ског зи да, видeо се 
зна чај цр кве. Глав на мо рал на сна га од та да па све до да нас оста ла 
је Цр ква46). Све ан ке те то по ка зу ју. На род је све стан зна ча ја цр кве 
као мо рал не узда ни це упр кос свих про бле ма ко ји се у ве зи са цр-
квом ја вља ју

Ко ли ко је цр ква ва жна ви ди се из то га да се по сле из бе гли штва 
ко је је срп ски на род до жи вео,у ра то ви ма 1991-1999. као нај си гур-
ни ји до каз оп стан ка сма тра вра ћа ње све штен ства у не ка да шња се-
ди шта. По вра так вла ди ке хер це го вач ког у Мо стар, дал ма тин ског у 
Ши бе ник, оп ста нак све штен ства на Ко со ву и Ме то хи ји нај ва жни ји 
су узрок по врат ка обич них Ср ба. Кад је ту на ша цр ква, ми сле они, 
има на де иза нас.

Али по ред ових ак тив но сти ко је су ва жне за це лу мо рал ну 
вер ти ка лу, мен тал ни склоп и ду шев ни мир Ср ба, пра во сла вље се 
по ка за ло и као нео п ход но за кла сич не те ра пе ут ске ак тив но сти за 
ко је је ина че за ду же на мо дер на ме ди ци на. То се ви ди та ко што љу-
ди у цр кви тра же уте ху за сво је ду шев не про блем и што се цр ква 
по ка зу је као ве о ма успе шна у ле че њу нар ко ма ни је и ал ко хо ли зам. 
Ве о ма успе шна и по треб на и по ред по сто ја ња мо дер не ме ди ци не. 
Број ни су цен три за ле че ње ал ко хо ли зма и нар ко ма ни је у срп ској 
цр кви нпр ма на стир Цр на Ре ка и дру ги.

45) Ка ко пра во сла вље ути че на жи вот ве ру ју ћих по гле да ти у Фо ти је Сла до је вић,Стазама
светогапостолаПавла,Исти на, Бе о град, Ши бе ник, 2008.

46) Па вле, Данамбудујаснијанекапитањанашевере,књ.3. : Из да вач ки фонд Ар хи е-
пи ско пи је бе о град ско-кар ло вач ке, Бе о град, 1998;Упо ре ди и са Ам фи ло хи је Ра до вић,
«Пра во слав на цр ква и њен исто риј ски и ду хов ни жи вот»,ЦркваХристоваисветре
лигије/ [приредио]епископ хво стан ски Ата на си је Ра ки та, Бе о град, До си је; Фо ча, Бо го-
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За сам крај ва жно је ис та ћи да је ви ше не го ја сно да је пра во-
сла вље ве о ма ва жно за мен тал ни склоп и мен тал но здра вље Ср ба. 
У сред њем ве ку оно је би ло нај ва жни ји пол око ко га се вр тео срп-
ски ду хов ни жи вот и фор ми рао мен тал ни склоп. А и да нас ка да је 
дру штво до бра но се ку ла ри зо ва но ви ди се да су Ср би прак тич но 
са мо они ко ји има ју свест о то ме да су пра во слав ни или да су пра-
во слав ног по ре кла, без об зи ра да ли су са да ате и сти или при па да ју 
не кој дру гој ве ри. Сви они ко ји су пре ки ну ли са са зна њем да су не-
ка да би ли пра во слав ни да нас Ср би ни су, ма да су срп ског по ре кла.

MiroljubJevtic
SERBIANORTHODOXYANDMENTALSTRUCTURE

OFSERBS
Summary

Religionshavealwaysplayedamajorroleincreatinga
mentalstructureoftheirfollowers.Thus,theSerbianOrt
hodox influences the creation of themental structure of
Serbs.ThatiswhySerb’smentalstructureisimpregnated
byOrthodoxy.FromthemiddleAges,especiallysincethe
establishmentoftheautocephalousSerbianchurch1219th
thisfactismorethanvisible.Orthodoxaffiliationwasmo
reimportant thanbelongingto theethnicgroup.During
thecenturiesofOttomanandAustrianruleovertheSerbs
thatfactespeciallywasobvious.Onlythosewhoremai
nedOrthodox,orareawareof theirorthodoxoriginre
mainedSerbs .ThoseOrthodoxhaveledthefight for the
restorationoftheSerbianstate.Itcanbesaythatthemo
dernSerbianstatewasborninabattlewhichleaderswere
heroesinspiredbyorthodoxy.
TheproofforthisisthefactthatSerbianOrthodoxChurch
isthemostinfluentialandrespectednationalinstitution.
Keywords: Orthodoxy,Nation,Mental Structure. Mental
Health,Influence,Politologyofreligion
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Resume

Theconsciousnessofeachnationis formedinverylong
time and under different influences. Serbian conscious
ness is formedunder the special influenceof theOrtho
doxChristianity.OrthodoxformsofChristianitybeganto
influence the Serbs from the firstmeetingwith him, but
thedominantinfluencestartedwhentheSerbianOrthodox
Churchgainedautocephaly 1219th .From that timeThe
consciousnessofSerbsisinseparablefromOrthodoxy.We
emphasizethatthisclaimshouldnotlosefrommindthat
religionandnationaretwodifferentthingsandthatOr
thodoxyisnotcreatedonly.ManynationsareOrthodox.
ManywhoarenotalsousedtobeOrthodox.Thatmeans
wemustrememberthatbetweenOrthodoxyandSerbs,or
anyothernation,wecannotputsignofequality.Butthe
conjunction of historical circumstances shows that only
thosewhofollowtheOrthodoxtradition,oratheistswho
come fromOrthodox familiesexpress today that theydo
careaboutSerbsinterest.Wedonotignorethatthereare
membersoftheSerbiannationamongmembersofsmall
religiouscommunities.Buttheyarefewandnotsignificant
forthetotalmassoftheSerbs.Secondly,whenchoosing
between Serbs and their religious community affiliation
theypreferthecommunity,evenifitisagainsttheinterests
ofthenation.ForallthesereasonsOrthodoxyandSerbs
areinseparablyconnected.Especiallybecausealmostall
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thosewhoforwhateverreason,acceptedanotherChris
tian confession or Islamwith timebuilt itself into other
nationalcollectivities.

 Овај рад је примљен 12. августа 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11. 
новембра 2011. године.
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