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Abstract: На основу неојавене грађе суженог порека из Архива Светог ар-
хијерејског синоа Српске Правосавне Цркве, аутор показује соженост оноса 
ве јурисикције на верницима правосавног ореа у Чехосовачкој ваесетих 
гоина прошог века. Српска уховна васт, оичена у групи коју је воио епископ 
Гораз Павик, стека је 1923. гоине конкуренцију у ичности Саватија Враеца, 
уховника руске психоогије и огоја, који је архиепископску хиротонију оио 
о Цариграске патријаршије. Соженост приика на терену угује сукоеним 
интересима Српске Цркве, Фанара и Чехосовачке ржаве.
Key words: Саватије Враец, Гораз Павик, Српска Црква, Цариграска патри-
јаршија, јурисикција.

1. Историјске оконости и корени уховне 
обнове у Чехосовачкој посе 1918.

Духовна онова и повратак правосавној вери у чешким земама и у 
Совачкој, спровођена у првој поовини XX века, има своје историјско 

утемеење у совенофиским и струјањима јену генерацију раније. Исто-
ријско искуство чешког нароа, његова ора за црквену и поитичку еман-
ципацију, на првом месту, иша је ка преоиковању оноса са центраом 
Запане Цркве — Ватиканом. С озиром а је то преоиковање ишо јако 
тешко, оносно а није ио могуће пронаћи екисиоошко и поитичко 
решење, ошо је о коначног раскиа 1919/1920. гоине.

У епохи национаног уђења поново су актуаизовани икови и ично-
сти Св. Ћириа и Метоија, Јана Хуса, Јеронима Прашког и Јана Жишке. Веза 
таорита са правосавним Истоком, иејно напајање о тамошње светоо-
тачке траиције, ако и није ио увек цеовито и неискварено, показивао 
је тененцију за огматским очишћењем чешког хришћанства, повратком 
ћириометоијевским почецима и исхоиштима.
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Значај и вреност правосава као мироуиве и поитички некомпроми-
товане конфесије уочаваи су нарони препороитеи попут Љуевита Шту-
ра и Јана Коара. Први је зазивао „повратак вери преака“ — неоскврњеној 
Цркви о Истока. Карактеристичан је пример Правосава Јосифа Потхра-
ског који је среином XIX века израио правосавни Катихизис за Чехе и 
Соваке.

Старокатоичко супротставање огматским новачењима Првог вати-
канског саора 1870. гоине завршавао је ко Чеха у већини сучајева са 
коначним примањем правосава. Храњена осећањима пансовенске уза-
јамности, чешка интеигенција се окреће царској Русији. Бројни су приме-
ри ступања и крштењску купе управо тамо, у Москви и Санкт Петерургу. 
У Чешкој се, вековима потискивано, совенско огосужење заржао у 
појеиним енеиктинским енкавама. О руге поовине XIX века оно 
се мого чути у некоико новоизграђених руских правосавних храмова 
и устројених парохија које су окупае исееништво и ипоматски кор 
царске Русије.

Ово је све иа само поога и амијент за веичанствену уховну о-
нову која се у Чешкој, Шеској, Моравској и Совачкој развиа посе сома 
Аустроугарске 1918. гоине. Морана снага катоичког моернизма, потак-
нута још и национаном самосвешћу, овеа је о замаха нове чехосовачке 
нароне Цркве. Такође, исток земе, насеен Карпаторусима, осоађао се 
унијатске форме потчињености папи. Наежност јурисикције Каровачке 
митропоије — потврђена угарским законима — оносиа се и на територију 
карпатске Русије.

Некаашњи римокатоички свештеник Матеј Павик, ораћеник у право-
саве, примио је монашки чин 21. септемра, а већ 25. септемра 1921. је 
хиротонисан за епископа о стране патријарха српског Димитрија и српских 
архијереја. Наречен је за епископа шеско-моравског са сеиштем у Оо-
моуцу. Цариграска патријаршија jе у јуну 1923. рукопоожиа за архиепи-
скопа Прага и цее Чехосовачке Саватија Враеца. У Томосу о оснивању 
православне Чехословачке Архиепископије Цариграске патријаршије стоји 
између остаог:

Већ уго гоина постоје свете везе између Прашких земаа и пресвете Ца-
риграске цркве. Кренувши оаве свети мужеви Кирио и Метоије онеи 
су Мораванима и нароима у Моравској светост Јеванђеа […] На моу, 
аке, еце правосавне цркве у Чехосовачкој, агонакооно и чувши гас 
нашег посушања а се ринемо за правосвне зајенице, које се наазе ван 
граница разичитих светих цркава, оучии смо са светим и пречасним 
митропоитима који нас окружују, по синоском споразуму а овим канон-
ским актом уреимо ствари о Правосаву у Чехосовачкој тако а све уе 
у миру и реду.1

1 Поповић, Раомир В., „Чехосовачка црква — Приог историји Чехосовачке правосавне 
цркве између ва светска рата“, у: Хришћанство у историји (Зборник студија из црквене 
историје), Београ, 2007, 340–341. Српска црквена штампа се нааа у почетку а је могућ 
хармонизовани ра архиепископа Саватија и епископа Гораза: F., „Зааци у Чешкој“, 
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Успоставање јурисикције Цариграске патријаршије у Чехосовачкој 
преко Саватија Враеца2, руског ђака, монаха руског монашког типа, саа 
архиепископа, ставио је ваику Гораза Павика, архијереја српске јурис-
икције пре три могућа сценарија: 1. тоеранција у оквиру Чешке на-
роне Цркве 2. присајеињење архиепископу Саватију 3. ра по српском 
јурисикцијом ез озира на Саватија. Гораз се оучио на трећу соуцију.

Епископ Гораз је сматрао неканонским ораћање пресеника прашке 
верске општине цариграском патријарху Меетију почетком 1923. гои-
не, што је о стране Цариграске Патријаршије резутирао устројавањем 
архиепископије за цеу Чехосовачку Репуику и произвоњом огова-
рајућег свештеничког кара. Гораз се нарочито позивао на 15. и 16. ка-
нон I васеенског саора (који зарањују самовоно изажење испо јене 
јурисикције и потчињавање ругој) и 2. канон II васеенског саора који 
зарањује епископу мешање на територији руге црквене јурисикције.3

Царигра, са руге стране, своје претензије је заснивао на тумачењу 28. 
канона IV васеенског саора — правом на ригу о „варварским“ епархијама, 
што ће у поменутом периоу наиазити на канонско противење руских о-
госова и историчара.4 Цариграска Патријаршија је у оквиру своје поитике 
на „правосавном ијаспором“ успоставиа своју јерархију за Чехосовач-
ку ржаву. Параеизам јерархија је помутио оносе Српске Правосавне 

Гласник — Службени лист Српске православне патријаршије, 12 (1923), 179–180; F., 
„Правосаве у Чешкој“, Гласник — Службени лист Српске православне патријаршије, 
7 (1923), 102–103.

2 Архиманрит Саватије је рођен у Прагу 3. феруара 1880. гоине. На крштењу је оио 
име Антонин Јинржих. Његовог оца Вацава је крстио руски свештеник у Прагу Никоај 
Рижков. Гоине 1900. ступио је у огосовију (семинарију) у Уфи, као њен ђак је замона-
шен, а већ 1902. је у чину јерођакона. Богосовско оразовање је проужио 1903. гоине у 
Кијевској уховној акаемији, а 1907. стиче научни степен каниата огосова. Таа је 
већ и у чину јеромонаха. О поменуте гоине врши ужност мисионарског свештеника у 
Воинском крају, а 1911. је ректор семинарије у Кевању (Klevany). Посе три гоине сти-
че чин архиманрита. Зог ратних ешавања и руске „ревоуције“, након ужег искуства 
у Воинској епархији међу тамошњим Чесима, ге је вршио ужност војног свештеника 
у чешким јеиницама, најпосе се 30. октора 1921. гоине орео у Прагу. Архиепископ 
Саватије Враец се упокојио 14. новемра 1959. гоине након краће оести. Пре смрт 
је примио свету тајну Причешћа. Опео је извршио Његово аженство митропоит Јан 
у Цркви Успења Пресвете Богороице на гроу Ошане (Zesnuti Pr. Bohorodice na Ol
šanech) у Прагу (Ivan, Robert, Obnova pravoslavia na území Slovenska v 20. storoči, Prešov, 
2007, 38; Pravoslavná církev v Republice Československé — historickokanonicke pojedani o Pra
voslavné Církvi v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jakož i na Slovensku a Podkarpatské Rusi v 
pritomne době, s připojením některých dat o Pravoslaví v dějinách národa československého a 
karpatoruského, na zaklade původních dokladu napsal Vladimir Grigorić, v Praze, 1926, 50. О 
Саватију Враецу постоји најновија монографија: Marek, Pavel, Bureha, Volodymyr, Danilec, 
Jurij, Arcibiskup Sawatij (1880–1959) — Nástin života a díla zakladatelské postavy pravoslavné 
církve v Československé republice, Olomouc, 2009).

3 Павик, Гораз, „Јурисикција Српске правосавне цркве у Чехосовачкој с геишта 
историјско-правног, канонског и законског“, Весник Српске цркве (1925), 207.

4 Троицки, Сергије, „Црквена јурисикција на правосавном ијаспором“, у: Поповић, 
Раомир В. (пр.), Изабране студије из црквеног права, Београ, 2008, 29–124.
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Цркве и Цариграске Патријаршије, а на терену је изазивао несугасице, 
неразумевање и пометњу. Архиепископ цее Чехосовачке и Прага, Саватије 
Враец виео је у Горазу такмаца, неофита и прикривеног атинофрона који 
се омогао високог остојанства и који му, уз помоћ ржаве, отима паству.

2. Црквено-ипоматска борба

Цариграски патријаршијски трон је уверавао свога новохиротонисаног 
архиепископа Саватија а му неће претити никаква каноничка опасност, 
нити ће неко рушити његов уге, ио а такве еатности уу оази-
е о стране руских емигрантских епископа, ио о Српске Правосавне 
Цркве. Епископ Евогије (руски запаноевропски митропоит цариграске 
јурисикције) ио је наежан за руску црквену зајеницу у Прагу и имао је 
упива на тамошње правосавне вернике тако а су се Руси мао оазираи 
на Саватија Враеца као архиепископа Прага и цее Чехосовачке.

Из Фанара су му крајем 1924. писаи: „Што се тиче мешања и препрека 
које се испоавају о стране Српске цркве, кажемо Вам а ћемо преузети 
кораке за откањање неправености и са те стране“.5 Осокоен овим пис-
меним гаранцијама Цариграа архиепископ Прага је 15. маја 1924. писао Фа-
нару тужећи се како је епископ Доситеј Васић уместо а реши несугасице 
које постоје између Српске Цркве и правосавних у Чехосовачкој још више 
повећао степен неразумевања.6

Архиепископ Саватије је 4. августа 1924. гоине писао цариграском 
патријарху, истичући а српски епископ Доситеј Васић раи ко наеж-
них чехосовачких органа а се српска јурисикција призна у цеој ржа-
ви.7 Ако и се то есио, она Чехосовачка архиепископија цариграске 
јурисикције оази на ругу страну, практично низ еину.8 Саватије при-
мећује а акцији епископа-еегата српског Светог синоа иу на руку и 
ори оноси Краевине Сра, Хрвата и Совенаца и Репуике Чехосо-
вачке. У разговорима са ржавним чиновницима, Доситеј истиче а је српска 
јурисикција само ступањ о оијања аутокефаије, а Саватије се њој не 
и прикањао, оносно оазио испо заштите цариграског престоа ез 
озвое.9 О своме такмацу, Горазу Павику, говорио је а је „као неправо-
саван посвећен кроз правосавни оре за епикопа, таа неправосавне и 
још правно неконсоиоване Чешке нароне цркве“.10

5 Grigorios do Savatii, čis. prot. 2473, 3. červenca 1924.
6 Savatij Kyr Kyr Grigoriu, Archiepiskopu Nového Rima, Patriarchu Cařihradskému a Vselenske

mu 372/24A, v PrazeSmichove, 15. července 1924, 1.
7 Pravoslavní archiepiskop pražsky a celeho Čehoslovenska Savatios Kyr Kyr Gregoriu pravoslav

nému archiepiskopu Konstantinopolskému, Nového Rima a patriarchu vselenshemu, 4. srpnјa 
1924.

8 Н. д., 2.
9 Исто.
10 Исто. „Он сам није правосаван, ори се против наше Материнске цркве, прогашавајући 



 Саорнос 5 (2011) [207–221]|211

Оавештен о Саватија Враеца и његових пристаица, патријарх цари-
граски је 20. феруара 1926. гоине писао српском патријарху Димитрију о 
начину и путу превазиажења увојене јурисикције. Наиме, по том пре-
огу, Гораз и остао престојате Моравске епархије као егзарх прашког 
архиепсикопа Саватија, а на епархији за исток земе — Поткарпатску Русију 

—ио и Доситеј ии неко руги.11

O преогу који је упутио Српској патријаршији оавестио је и архие-
пископа Саватија наајући се а ће Српска Црква прихватити то срење 
решење, а а уе конфонтације са Горазом и Доситејем треа изегавати.12

У штампи су пуштане гасине а је ипак постигнут споразум, тј. а ће Го-
раз прихватити а уе моравски епископ Саватијеве архиепископије, оно-
сно а су Цариграска патријаршија и Српска Црква постиге споразум око 
јурисикције у Чехосовачкој. На такво писање иста „Фос“ Патријаршији 
у Београу скретаи су пажњу суженици Министарства вера Краевине 
СХС.13

Наравно, о овог споразума није ио ништа, а утицај епископа Гораза је 
јачао, на шта се Саватије жаи цариграском патријарху.14 У формано-прав-
ном погеу чехосовачка ржава није признаа јурисикцију Цариграа. 
Чехосовачко Министарство шкоа и нароне просвете је својом оуком 
о 15. марта 1926. р. 16462-VI/26 уконио архиепископа Саватија са свих 
црквених посова, те је цеа уховна управа на правосавнима преата 
епископу Горазу Павику — преносиа је српска црквена штампа.15

Саватије Враец је покушао а пронађе историјске чињенице и а их упо-
треи у своју корист, огасивши се јеним памфетским списом. Тако је 31. 
августа 1926. гоине известио цариграског патријарха а је изао рошуру 
„Историја Св. Правосава у Чехосовачкој“ у којој и сваки „непристрасни 
читаац“ могао а спозна аргументе који се заажу за јурисикцију царигра-
ског престоа. Саватије је написао чак „како веики грех узима на сее врх 
(ваа) Српске цркве, поржавајући међусоице и трвења тамо ге треа а 
госпоаре јеинство црквене васти и ратоуе“.16

је непријатеском, није сагасан са њеним саашњим раом и управом и жеи а увои 
новотарије понајвише римског исхоишта, а три гоине о своје хиротоније тако аеко 
стоји о истинског правосава“ (Н. д., 3–4).

11 Le Patriarche de Constantinople Basile Demetrius Saint Patriarche de Belgrade et de tout de 
Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, 20. fevrier 1926.

12 Le Patriarche de Constantinople Basile, 20. fevrier 1926. Документ је примен у Канцеарију 
архиепсикопа Прага, 8. марта 1926. Постоји и прево на чешки језик.

13 Министарство вера Крањевине Срба, Хрвата и Словенаца (Православно одељење) Све
том Архијерејском Синоду Српске православне цркве, В. р. 340, 30. март 1925.

14 Sa Saintete, Bien Saint Kyr Kyr Basile, Archevêque de Constantinople, Nouvelle Rome et Pa
triarche Oecumenique, 23. augt. 1926.

15 Гласник — службени лист Српске Православне Патријаршије, р. 12 (1926), 189.
16 Архиепископ Прага и целе Чехословачке Саватије Кир Кир Василију, Архиепископу 

Константинопоља, Новог Рима и Патријарху васељенском, 31. август 1926, 1.
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Такође је извештавао патријарха о контактима које је имао са Украјинском 
аутокефаном црквом, коју је превоио протојереј Васиије Липковски. 
Захтеве Украјинаца а Саватије призна њихову аутокефаност архиепископ 
Прага је оазриво очекивао. За евентуане кораке је питао Царигра.17 Без 
иницијативе ии са притвореним снисхођењем моио је патријарха цари-
граског „а му разјасни како уопште а се оноси према Светом Синоу 
Руске Заграничне Правосавне Цркве“.18

Цариграска патријаршија је након правне регуативе Чехосовачке р-
жаве схватаа а Саватијев поожај није аш најсјајнији, стога је посаа 
свога егзарха за срењу Европу, амасијског митропоита Германа, у цркве-
но-ипоматску мисију. То је треао а остави утисак а се цариграски 
престо увек рине за потрее и нуже помесних цркава које о њега ухов-
но зависе, а а је суко у Чехосовачкој „на штету општих интереса светог 
правосава“. Германов оазак је најавен, а њему је речено „по оаску […] 
а се стара а се оговори са свима не и и успоставио сагасје и јеинство 
међу месним правосавнима, на темеу, како сеи, непокоеивих канон-
ских закона (устава), о којих се наш Престо никаа није орекао у својој 
ризи за помесне Цркве“.19 Архиепископу Саватију се саветује а се чак „са 
решеношћу и сооом упути у Срију, ако га позове патријаршијски Егзарх, 
а и се постиго јеинство у уави“.20

Епископ Гораз је знао за Германова настојања а организује разговоре 
са њим и ржавним вастима зауженим за верска питања. Амасијски ми-
тропоит се упорно труио и покушавао а проре у институције и а уе 
примен у наежним министарствима, аи је „примен само о стране 
секционог шефа р Миера који му је протумачио правно стање црквеног 
питања ко нас“.21 Након тих разговора, ана 21. јануара 1927. омах је от-
путовао из Прага, незаовоан, „уући свестан о правној немогућности с 
геишта цариграског“.22 Оазак Германа из Прага је на неке Саватијеве 
пристаице еовао крајње оесхрарујуће јер су „они поагаи веику 
нау у оазак госпоина Германоса у Праг, саа како ознајемо су потпуно 
епримирани“.23

17 Н. д., 2.
18 Исто.
19 Василије, Божијом милошћу, архиепископ Цариграда, Новог Рима, Васељенски патријарх, 

Бр. Прот. 3112, Саватију, 15. новемар 1925. (Руски текст, прево са грчког, на француском 
и на чешком).

20 Исто.
21 Češki pravoslavni episkop Gorazd, Br. 134/Ep, poverljivo, Svetom Sinodu Srpske pravoslavne 

crkve u Beogradu, Prag, 2. mart 1927.
22 Исто, „Из тих разога нисам са њиме више оазио у оир. Да сам се са њиме ио и на-

шао не их пристао ни на какве преговоре, јер нисам компетентан у овој ствари а раим 
самостано, све их пренео на Свети Сино у Београу“.

23 Н. д., 2.
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У вези са тим треа изнети чињеницу а је сино Руске Заграничне Цркве 
замерио Саватију то што је, суећи по окументима из ракоразвоних пар-
ница, у општењу са тзв. „Украјинском правосавном црквом“. Архиепископ 
Прага и цее Чехосовачке је у тренуцима оставености о свих оржавао 
везу са Васиијем Липковским украјинским „жемитропоитом“. Озојеђен 
погавар Руске Заграничне Правосавне Цркве, митропоит Антоније Хра-
повицки свој опис Саватију Враецу завршава речима:

Архијерејски саор Руске правосавне цркве иза границе је опуномоћио мене 
а замоим ратски Ваше Високопреосвештенство а прекинете своје кон-
такте са самозванцима и самопосвећеницима а исте изеги канонске по-
сеице. Јер, могућ је у том сучају престанак моитвеног општења са Вама 
о Стране Руске правосавне цркве, која је поменуте самопосвећенике ана-
темисаа више пута.24

У првој поовини 1927. гоине архиепскоп Саватије је започео ипомат-
ску еатност око заоијања нове поршке цариграског патријаршијског 
трона.

Најпре је писмом о 12. марта 1927. припремио цариграског патријарха 
Васиија са поновним описом стања — како је црква поеена на приста-
ице његове, а на ругој страни на сеенике Гораза и епископа Иринеја, 
еегата српског синоа на истоку Чехосовачке. Те поее понајвише по-
стичу и иу на руку чехосовачкој Ваи.25

Наајући се заштити и покровитеству Веике Цркве, Саватије најавује 
оазак свог повереника Ваисава Черика.26

У том смису је ао упутства Ваисаву Черику, чану црквеног саве-
та Архиепископије прашке, а усменим начином преочи цариграском 
патријарху став наше цркве, а се превазиђе спор о поеи и „а се саставе 
(споје) у јеинству сви правосавни у Чехосовачкој“.27

У концептту јеног окумента ез ижег атума (аи се са сигурношћу 
мого тврити а је у питању време јесен–зима 1927. гоине) стоји:

У цеој нашој ржави правосавна црква је поеена на ва еа, Нама, а се-
ствено томе и Васеенском Престоу је потчињен ео верујућих у Чешкој и 
Моравској, цеа Совачка и веики ео Карпатске Русије. Осим нас у Чешкој 
и Моравској еује епископ Гораз, а у Поткарпатској Русији епископ Иринеј, 
а оојица су потчињена Српској правосавној цркви. Оваква поеа је ство-
риа узајамно непријатество, веома и веома штетно за Правосаве. Наша 
ваа у којој је оста римокатоичких министара, поржава такву поеу 

24 Митрополит Антоније, Председник архијересјког Синода Руске православне цркве иза 
границе, Саватију Архиепископу Прага и целе Чехословачке, 24. јуа 1926.

25 Sa Saintete, Bien Saint Kyr Kyr Basile, Archevêque de Constantinople, Nouvelle Rome et Pa
triarche Oecumenique, Prague, 12. mars 1927, 2. У увоу говори о мисији Германа Амасијског 
у Срији.

26 Исто.
27 Савватiй волею Божiею архiепископь пражескiй и всея Чехословакiи, Vladislavu Čerychu, 

10. brezna 1927.
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и непријатества, а зато ми страхујемо а се ти сукои ко нас неће скоро 
ни окончати, а та ора наноси веико зо Правосаву. Зато се ми наа-
мо а ће Свети Васеенски Патријаршијски Престо у име виших интереса 
Правосава и раи црквеног мира наћи канонички пут за сјеињење свих 
правосавних у Чехосовачкој.28

3. Архиепископ Саватије Врабец и правосавље у прикарпатској Русији

Након хиротоније за погавара правосавних у цеој Чехосовачкој, ар-
хиепископ Саватије Враец је моментано истакао своја митропоитанска 
права и на најисточнији ео ржаве. У сеу Буштино су се окупии прваци 
из црквених општина који су расправаи о новонастаој ситуацији. Архи-
епископу Саватију је 18. aприа / 1. маја 1923. јасно поручено:

Ми не оацуејмо помоћ архиепископа Саватија, не оацујемо покровите-
ство које нам он преаже и ми ћемо му ити агоарни ако епископ Сергије 
ође у Карпатску Русију раи његовог заузимања за општу правосавну ствар. 
Аи ми не признајемо јурисикцију прашког архиепсикопа, тј. васт прашког 
архиепископа и његових насеника на Карпаторуском црквом.29

Два ана раније, 16/29. априа 1923, преставници правосавних прикар-
патске Русије су изараи чанове центраног комитета, црквено-амини-
стративног теа које ће преставати правосавну Цркву пре ржавом30, 
истакавши још јеном оучно а се питање коначне организације Цркве у 
Карпатима мора решити.31

Ипак, појава новог црквеног фактора иза кога је стајаа историјска и 
утицајна Цариграска патријаршија узуркаа је ухове ко карпатских 
Руса. Јов Војтишин је окупио јену групу свештеника и верника која је иа 
за раикаан раски са Српском Правосавном Црквом, која је преагаа 

28 Архиепископ Прага и целе Чехословачке Саватије Најсветијем Архиепископу Констан
тинопољском, Новога Рима и Васељенском патријарху Кир Кир Василију, 1927, прево 
на српски језик. Патријарху је најавио посету Ваисава Черниха, чана црквеног савета 
који ће усмено и етаније изожити стање ствари и Правосава у Чехосовачкој.

29 Протоколь Церковнаго Собранiя, Буштино, 18. aприа / 1. маја 1923. гоине. Присутни 
су ии: игуман Аексеј Кааук, о. Амфиохије Кемен, о. Димитрије Кемен, о. Доситеј 
Поповић, о. Јов Војтишин, свештеници: протојереј Д. Ваиков, о. С. Баган, о. Д. Бјеаков, 
о. Атанасије Гуак, о. Јован Иечко, о. Лука Опховиј, о. Георгиј Опаеник, о. Георгиј 
Писко, о. Јован Рацин, о. Јован Сиор.

30 Вь гражданское управленiе Карпатской Руси, 16/29. апри 1923. Правосавну цркву је 
пре чехосовачким вастима преставао тео које су чинии чанови: Иван Тиво-
ар, Михаи Куцин, Дмитриј Анришин, Георгиј Опијар, Васииј Веичко, Дмитриј Си-
муин, Иван Липеј, Михаи Пањко, Стефан Мокар, Васииј Анрашко, Јуриј Незајо, 
Иван Сеганик, Кири Прокоп, р Аексиј Геровски, о. Анреј Рацин. Посењи је ио 
опуномоћеник јеромонаха Богоепа, који није ично ошао на саор. Виећемо га касније 
као еатника против српске јурисикције. На преог монаха из Изе, Аексиј Геровски 
је изаран за пресеника центраног извршног комитета (Центральный Испольнитель
ный Комитеть, скраћено: Ц. И. К).

31 Постановленiе, 16/29. апри 1923.



 Саорнос 5 (2011) [207–221]|215

осонац на Саватија и јаче заузимање за овођење руског (заграничног) епи-
скопа Сергија из Прага.

Према географској карти коју је начинио Аексије Геровски, ии неко из 
његове окоине, архиепископ Саватије Враец је рукопоагао своје свеште-
нике и имао праве пристаице у источном еу карпатске Русије, а то су ие 
компактне територијане цеине око граова-вароши Дуовоје, Терео, 
Буштино, Тјачево и Оховци.32

Дана 23. маја / 5. јуна 1923. оржан је саор у Изи који је оновио трасу 
старе поитике правосавних Карпаторуса:

Јеногасно је решено а се оратимо преосвећеном Доситеју са моом а 
нареи запрештење (зарана чиноејства) јеромонаху Јову, који је гавни кри-
вац разора и интрига и који се осмеује а иступа чак јавно против свога 
архијереја који га је рукопоожио, називајући га јеретиком.33

На саору у Изи је пресеавао епископ нишки Доситеј који је изјавио 
како му је епископ Сергије саопштио а и у Карпаторусију ошао „само 
по српском јурисикцијом“.34 Игуман Аексеј Кааук је апеовао на 
помиривост и успоставање црквеног јеинства, а саор је закучио а 
се о организационог оквира правосава у најисточнијем еу Чехос-
овачке и екисиоошки чисте ситуације може оћи само по „српском 
јурисикцијом“.35

Архиепископ Саватије је 8. септемра 1923. упутио верницима прикар-
патске Русије још јену посаницу на црквеносовенском језику, којом је — 
понавајући своје старе аргументе — опет покушао а изазове распоожење 
против ангажмана српских епископа.36

О саржају и утицају те посанице, као и о посети Саватија и Венијамина 
карпатској Русији, монаси из Изе су оавестии Свети архијерејски сино 
Српске Правосавне Цркве.37 Ту је речено а је Венијамин као Рус и руски 
архијереј оставао веики утисак, а су многи поши за њим и а је вршена 
пропагана према оним свештеницима који остају у српској јурисикцији а 
ће остати ез прихоа и а ће ити протерени са својих парохија.38

32 Карта восточной половини Карпатской Руси, ге је обеежена територија „попами ру-
копооженими Савватiемъ“.

33 Протоколь и Постановленiя, 23. мај 1923, 1.
34 Н. д., 2.
35 Н. д., 3. „Сарано свештенство оучује а ез коеања признаје само јурисикцију 

Српске правосавне цркве и свим сиама се ори против свих покушаја а се унесе рас-
ко што има за ци а овоји нашу цркву о цркве ратског совенског српског нароа 
и уништи нашу црквену аутономију“.

36 Савватiй, архiепископъ пражескiй и всея Чехословакiи Православному духовенству и 
народу Карпатскiя Руси, 8. Сентября 1923.

37 Докладь Православнаго Духовенства Карпатской Руси, Священейшему Архiерейскому 
Собору Сербской православной церкви, Вь Изе, 11/24. септембра 1923.

38 Исто. Коеаи су се Симеон Баган, Јован Сиор, Антониј Кериницкиј и јеромонах Бо-
рис.
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Виевши Саватијеву еатност, која је иша у правцу потискивања српског 
утицаја у Чехосовачкој, епископ Доситеј је крајем 1923. гоине писао Светом 
архијерејском синоу, настојећи а уз помоћ ржавно-поитичких факто-
ра ојача српске позиције. Треао је апеовати на опуномоћеног посаника 
Шеу и руге утицајне уе: Војисава Јанића, Љуомира Нешића. У крајњој 
инији, стање ствари у ојективном еаорату мора ити изнесено пре То-
мажа Масарика и Еуара Бенеша.39

Саватије Враец је организовањем јеног саора покушао а оговори на 
акцију српске јурисикције:

Њему потчињени епископ Венијамин је на саору у Ужгороу 1. новемра / 
19. октора 1923. гоине окупио преставине из приижно 40 насеа, и то 
27 свештеника и 70 верника мирског раа. Јеромонах Константин Богоеп 
је на сеећи начин ојашњавао новонастау ситуацију патријарху српском 
Димитрију Павовићу: како је епископ Венијамин свуа очекиван са оуше-
вењем, а су Руси посењих 5 гоина тражии епископа свога пемена и 
језика, а је Саватијеву јурисикцију признао 2/3 свештенства, а само јена 
трећина (окупена око манастира Изе) верује у српску јурисикцију, оно-
сно а и она треа се прикони већини не и и се јаче и акше ооео 
унијатском притиску.40

Епископ Венијамин је писао патријарху Димитрију а је у Чехосовачкој, а 
посено у прикарпатској Русији, много поса и а он треа, по речима Светог 
апостоа Пава а се раује. У писму оптерећеном огосовским аастом 
и реториком захтева се о патријарха Димитрија заправо а прекине еат-
ност ширења и увођења српске јурисикције.41

Патријарх Димитрије је преагао Светом архијерејском саору Српске 
Правосавне Цркве а се, у циу „очувања српске јурисикције у Карпатској 
Русији“, усвоји преог р Аексеја Геровског и при манастиру Изи оснује 
уховна шкоа, а се у јавности емантује Саватијева изјава како је епи-
скоп Венијамин започео своју еатност са агосовом српског патријарха, 
а се Горазов поожај учини непромењеним и а се размиша у правцу 
поставања јеног ии више викарних епископа у карпатској Русији.42

Архиепископ Саватије Враец је још јеном прогасио еатност Српске 
Правосавне Цркве незаконитом и антиканонском на територији карпатске 
Русије.43

Српски епископ зетовско-струмички Серафим је у иректним разгово-
рима са министром просвете Крчмаром почетком маја 1926. гоине поставио 

39 Православни епископ нишки Патријарху српском Димитрију, Ниш, 28/15. ецемар 1923.
40 Иеромонахь Боголепь Патрiaрху Сербскому Димитрiю, Ужгоро, 1. новембар / 19. окто-

бар 1923.
41 Епископь Венiаминь Патрiaрху Сербскому Димитрiю, Праг, 25. октобар / 4. новембар.
42 Патријарх српски Димитрије Светом Архијерејском Синоду, 12. ецемра / 29. новемра 

1923. гоине.
43 Archiepiskop Pražsky a celého Československa Savatij, Čislo. Jedn. 786, 30. ня ноября / 3. ня 

екабря 1924.
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питање егаитета еатности Саватија Враеца у карпатској Русији, оив-
ши оговор:

Чешка ваа не признаје Саватија за Епископа и још мање за епископа Карпа-
торуског. Он је вероучите и на име тог звања прима 1900 круна месечно и то 
је све, а о чијем трошку путује нама није познато.44 Српски еегат је увера-
ван а је Чехосовачка ваа вона а Саватију зарани ра, а за Карпатску 
Русију треа поставити станог епикопа и а треа ати на разматрање нацрт 
устава који и регуисао оносе цркве и ржаве.45

Пристаице српске јурисикције су ра архиепископа Саватија оцењивае 
као напоре и неууно таасање „незваног госта“.46 Званичницима Српске 
Правосавне Цркве су преочаваи:

Самозвани архиепископ Саватије маа је и острањен са ужности у Прагу, 
не престаје са новим рукопоагањима свештеника ез ио каквог оаира и 
провере, не ораћајући пажњу на то а и је то на корист Карпатској Русији 
ии не, нагашавао је у свом меморануму Матеј Вакаров, архиманрит из 
манастира Иза.47

Прави Саватијев експонент у поменутим крајевима ио је Константин 
Богоеп. Српску јурисикцију су рании Аексеј Кааук, Матеј Вакаров, 
Амфиохије Кемењ и Димитрије Кемењ, сараћа светоникоајевског мана-
стира у Изи.48

Архиепископ Саватије Враец је преко окружнице најавивао своју ка-
нонску посету карпатској Русији. Пристаице српске јурисикције су оржа-
е три узастопна саоровања у Новосеицама (6. марта), Хусту (8. марта) и 
Мукачеву (9. марта) 1926. гоине, на којима су оучии а се за помоћ о-
рате епископу Горазу.

Епископ Гораз је писао синоу:
Пошто се моја правомоћ оноси само на Чешку, Моравску и Шеску, а ја 
познавајући границе своје компетенције нећу ирати у црквене приике на 
територији која ежи мимо еокруга моје јурисикције, моим Свети Сино, 
а ми за тај сучај, како и отконии опасност, која прети о оаска архи-
епископа Саватија у Поткарпатску Русију, а агосов а их могао сазвати 
саор […] који и уреио све потрено а и се оии Саватијеви насртаји 
[…].49

Гораз је пазио а не прекорачи своје уховне комептеницје, аи није ио 
равноушан према поожају правосава на крајњем истоку земе.

44 Епископ злетовскострумички Серафим Светом Архијерејском Сабору СПЦ, 14. маја 
1926, 4. „Чиноејства која је вршио […] и која уе вршио неће му се признати […]“.

45 Н. д., 6.
46 Матеј Вакаров Светом Архијерејском Сабору СПЦ, 3/16. феруара 1926, 1.
47 Н. д., 3–4.
48 Н. д., 5–6.
49 Češki pravoslavni episkop Gorazd Svetome Sinodu Srpske Pravoslavne Crkve, broj 463, 19. aprila 

1926.
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Саватије Враец је посењу семицу априа 1926. испанирао за посе-
те сеима и местима: Нерешница, Чаничи, Саоош, Воовец, Лукивоје, 
Мукачево, Даниово и Копашново. У Чаничима и Лукивоју је намеравао 23. 
и 25. априа а изврши освећење храмова. Канонска визитација је треао 
а се заврши саором верника и свештенства у Буштину.50 Урзо су штам-
пани еци против Саватијевог иступања у Поткарпатју ге се нарочито жи-
гоше стварање карова, рукопоагањем некваификованих свештеничких 
каниата. На Саватијеву страну су преши Константин Богоеп и Георгиј 
Опаеник.51

Посе хиротоније Дамаскина Граничког (1931) за епископа мукачевско-
прјашевског, Саватије Враец је покушао а учини нешто у правцу, макар и 
симоичног јачања свога ауторитета. Митропоит Јосиф Цвијовић је преко 
својих оавештајних канаа ознавао сееће чињенице и о њима информи-
сао Свети архијерејски саор Српске Правосавне Цркве:

Повериво сам сазнао и то, а је Архиепископ Саватије упутио своје при-
стаице из Поткарпаторусије а протествују против наше јурисикције, што 
су неки и учинии, ажно ме оптужујући а сам им говорио како су им Сри 
ои пријатеи него Чеси. Неки о ових зауеих синова, чувши а је иза-
ран стаан епископ за Мукачевско-прјашевску Епархију, и осетивши се тиме 
погођени, позваи су Архиепископа Саватија а посети Поткарпаторусију 
и а тиме охрари своје маоројне пристаице. Он им је оговорио, а га 
епископ Јосиф у месецу августу замао што није ао ухапсити, па зато не 
сме оћи. О хапшењу није ио речи, а о његовом укањању из наше цркве-
не омене — раио сам енергично, те јено то, а руго, Чехосовачка ваа 
опомене наше Цркве узеа је озино и Архиепскопу Саватију зараниа при-
ступ у Поткарпате. Према Архиеископа Саватија потпомаже јена фракција 
социјаистичке партије, нама изгеа, а је његова акција у Поткарпаторусији 
изу краха; у сваком сучају она је свеена на минимум.52

Питање архиепископа Саватија је митропоит Јосиф Цвијовић поставао 
у контекст ржања чехосовачких васти:

У самом тамошњем Министарству просвете ио је и саа речи како а се 
коначно иквиира са Архиепископом Саватијем, а то су му саветоваи и 
неки наши земаци у Прагу и питаи: а и и наша црква хтеа а га прими 
по своју јурисикцију? Оговорио сам: Можа и се мого нешто учинити, 
аи иницијатива за то мора потећи о Архиепископа Саватија. Изражена ми 
је наа а се може очекивати његова моа за пријем у нашу јурисикцију.53

50 Саватије, вољом Божијом архиепископ Прага и целе Чехословачке, Прот. 141/26-А, (пре-
пис)

51 Комитет спасења православних, 15. август 1926. „Карпаторуски нарое […] ој се Савати-
ја јер ти копа уоку и веику јаму, а кроз такве, који га зову, као што су опијена уница 
Марика, жена пијаног и скрханог попа Циа Несуха из Тереа“.

52 Делегат Св. Арх. Сабора, митрополит скопски Јосиф Цвијовић патриајрху српском 
Варнави, 3/16. ецемра 1931, 6. (Персонани осије 16, Дамскин Грданички).

53 Исто.
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Иако су таа чехосовачки ржавни органи увераваи митропоита Јо-
сифа, као преставника Српске Цркве а они Саватијеву јурисикцију не 
признају:

Дотаки смо у Прагу питање о мешању Архиепископа Саватија у ствари 
Мукачевско-прјашевске епархије, и оии оећање о Министра Унутра-
шњих еа а ће се Архиепископу Саватију заранити уазак у ову Епархију. 
У Министарству просвете потписаноме је повериво показан акт, којим је ово 
Министарство вратио Цариграском патријарху неке књиге, упућене пре-
ко овог Министарства на Архиепсикопа Саватија, са назнаком: „Аресант је 
Министарству непознат“.54
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The problems of the orthodox jurisdiction 
in Czechoslovakia in 1923/1931.

The Patriarch of Constantinople (Ecumenical Patriarchate) has ordained the 
Archbishop for the territory of Czechoslovakia in 1923, demonstrating its as-

cendance over the Orthodox Diaspora. Phanar (Φανάρι) did not assume that 
young “Czech Orthodoxy” since 1921 already had its protector — Serbian Ortho-
dox Church and was under Omophorion of Serbian Patriarch who was whole-
heartedly improving and helping common Orthodox cause. Establishing the 
parallel jurisdiction in the land which had strong historical appealing toward 
spirituality of Eastern Christianity, and whose Slavic dedication was proved in 
political struggle with Germanism, made impact of confusion, contravening at 
the field the real mission of the Orthodox Church.

Key words: Savatije Vrabec, Gorazd Pavlik, Serbian church, the Patriarch of 
Constantinople, jurisdiction.
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