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Сажетак
На јед ној те ри то ри ји, или у јед ном гра ду мо же по сто ја ти са-

мо јед на епар хи ја у скла ду са пра во слав ном екли си о ло ги јом. За то 
ни је до бро да се две пра во слав не ју рис дик ци је на ђу на ис тој те-
ри то ри ји. Ова чи ње ни ца се сре ће у слу ча ју САД, Аустра ли је или 
За пад не Евро пе. Да кле, по сто ји ви ше од јед не епар хи је у јед ном 
гра ду, ко ја се по кла па са дру гом. .

Ако ис тра жу је мо по ло жај Срп ске пра во слав не цр кве са те 
тач ке гле ди шта, ми ће мо вр ло че сто на ћи да на ис тој те ри то ри ји 
по ред Срп ске пра во слав не цр кве по сто је и дру ге пра во слав не ју-
рис дик ци је. Да кле, на ис тој те ри то ри ји мо же мо на ћи грч ку, срп ску, 
бу гар ску, ру ску и дру ге пра во слав не цр кве.

С дру ге стра не Пра во слав на цр ква у Аме ри ци је осно ва на у 
ци љу да оку пи све пра во слав не вер ни ке у САД, али до са да је ус пе-
ла да оку пи са мо ма њи део пра во слав них вер ни ка. Да ле ко нај ве ћи 
део пра во слав них вер ни ка остао је ве зан за на ци о нал не цр кве, као 
што су грч ка, срп ска, бу гар ска итд. Али, с дру ге стра не, очи глед но 
је да би ова цр ква ра до да укљу чи у се бе све пра во слав не вер ни ке 
у САД.

Са те тач ке гле ди шта, ја сно је да се ин те ре си Срп ске пра-
во слав не цр кве, као и дру гих пра во слав них цр ка ва, раз ли ку ју од 
по ли ти ке Пра во слав не Цр кве у Аме ри ци
Кључ не ре чи: Срп ска пра во слав на цр ква, Је дин ство, Пра во слав на цр ква у 

Аме ри ци, На ци о нал не ју рис дик ци је, По ли тич ки ин те рес
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Јед но од нај ва жни јих пи та ња са ко ји ма се су о ча ва По ли-
ти ко ло ги ја ре ли ги је као мла да на у ка1) је сте пи та ње ор га ни за ци је 
вер ских за јед ни ца и по ли тич ке по сле ди це ко је због то га на ста ју. У 
овом тек сту ће се об ра ди ти де ло ва ње срп ске пра во слав не цр кве у 
САД и њен од нос са оста лим пра во слав ним за јед ни ца ма у тој зе-
мљи а по себ но са Пра во слав ном цр квом у Аме ри ци.

Са пр вим срп ским усе ље ни ци ма у САД до не та пра во слав на 
ве ра она ко ка ко су је не го ва ли Ср би. Пр ви до се ље ни ци Ср би сти за-
ли су у САД , пре бер лин ског кон гре са 1878, го ди не2). Пр ви за пи са-
ни и по зна ти усе ље ник у САД срп ске на род но сти био је Ђор ђе Ша-
гић. Он је ка сни је про ме нио име у Џорџ Фи шер. У САД је сти гао 
1815. ско ро пре два ве ка.3) Али пра ви ве ли ки та лас је кре нуо тек 
по сле бер лин ског кон гре са 1878. г. У ства ри, та да ма сов ни је кре ће 
ка САД пра во слав на ди ја спо ра уоп ште. Ка ко су до бер лин ског кон-
гре са је ди не не за ви сне пра во слав не др жа ве би ле Ру си ја и Грч ка 
то су грч ка и ру ска ди ја спо ра би ле нај ја че. Јер су ове две др жа ве 
је ди не мо гле да се ма сов ни је ан га жу ју у по ма га њу сво јих исе ље-
ни ка. По го то ву што је цар ска Ру си ја има ла у сво ме по се ду јед ну од 
са да шњих др жа ва САД, Аља ску. Аља ску је на и ме за 7,2 ми ли о на 
до ла ра Ру си ја про да ла САД 1867. г4). Пра во слав на цр ква у САД 
је од мах на по чет ку на ци о нал но ор га ни зо ва на. Ру ска пра во слав на 
цр ква је има ла сво ју те ри то ри јал ну ор га ни за ци ју на про сто ри ма 
САД још од 18 ве ка5)

Ка ко су Ср би и Ру си ве о ма бли ски сло вен ски на ро ди. Са ја ко 
слич ним је зи ци ма ко ји се уз из ве стан на пор да ју раз у ме ти, то су 
Ср би ко ји су сти гли у САД у цр кве но-ју рис дик циј ском сми слу до-
бро вољ но при хва ти ли да бу ду под упра вом ру ских вла ди ка. Слич-
на је би ла си ту а ци ја са дру гим пра во слав ним на ро ди ма ко ји су по-
ла ко при сти за ли у САД. Они су би ра ли из ме ђу је ди но по сто је ћих 
пра во слав них ју рис дик ци ја ру ске и грч ке. Пра во слав ни Ал бан ци 
ко ји су би ли у са мој ма ти ци под ју рис дик ци јом грч ке цр кве су и 

1) Jev tic Mi ro ljub, «Po li ti cal Sci en ce and Re li gion», Po li ti ko lo gi ja re li gi je br. 1/2007 Vol. I, 
do stup no i na 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 (2.10.2010)

2) Спа со вић Ста ни мир, Исто ри ја срп ске пра во слав не цр кве у Аме ри ци и Ка на ди 1941-
1991, из да ње Ис точ ник, Епар хи је ка над ске, То рон то, Ка на да, штам па но у Бе о гра ду 
1997, стр, 1.

3) Ка ра пан џић М. Бо ри во је, Ср би и Срп ска пра во слав на цр ква у Аме ри ци и Ка на ди, Све то-
сав ска књи жев на за јед ни ца, Бе о град, 2007. стр. 37.

4) 2008 The New York Ti mes, Al ma nac, стр. 178.

5) Спа со вић, исто 
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у САД по сту пи ли исто и би ли у са ста ву грч ке цр кве6). Те су цр кве 
по сто ја ле у прав ном си сте му ко ји је де фи ни сан уста вом и за кон-
ском ре гу ла ти вом САД7). Та ко су се пра во слав не цр кве ши ри ле на 
те ри то ри ји САД. Ка да би ко ја од њих до сти гла од ре ђе ну број ча-
ну сна гу он да се она из два ја ла од за јед ни ца у ко ји ма је прет ход но 
би ла и фор ми ра ле би се по себ не за јед ни це. Та ко се срп ска пра во-
слав на за јед ни ца из дво ји ла из ру ске. Тај про цес ни је био кра так . 
По сле ви ше де це ниј ског функ ци о ни са ња под ју рис дик ци јом ру ске 
цр кве срп ска за јед ни ца од лу чи ла је да ис ту пи из ње и ста ви се под 
ју рис дик ци ју ми тро по ли је у Бе о гра ду. Ова је од лу ка до не та на Цр-
кве но-на род ном са бо ру 1913. г.8) Пр ви свет ски рат је омео ре а ли-
за ци ју ове иде је. По сле ра та об но вље на је срп ска па три јар ши ја са 
се ди штем у Бе о гра ду и на тај на чин знат но оја ча на и про ши ре на 
те ри то ри јал но ушла у но ву еру. Па три јарх Ди ми три је је по слао из 
Ср би је епи ско па Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа да у САД оства ри иде ју 
Цр кве но на род ног са бо ра из 1913. го ди не. Под вођ ством епи ско-
па Ни ко ла ја 1921. го ди не ство ре на је Епар хи ја аме рич ко- ка над ска 
СПЦ (Срп ска пра во слав на цр ква). Њен пр ви ад ми ни стра тор био 
је до 1. но вем бра 1923. по ме ну ти епи скоп. Пр ви стал ни епи скоп 
Епар хи је аме рич ко- ка над ске СПЦ био је вла ди ка Мар да ри је Уско-
ко вић9). У та квим усло ви ма де ло ва ла је срп ска цр ква у Аме ри ци. 
На иден ти чан на чин де ло ва ле су и оста ле пра во слав не цр кве. Та ко 
да су пра во слав ни би ли по де ље ни као и про те стан ти на ви ше са мо-
стал них це ли на. Ова ква вр ста ор га ни за ци је је са ста вом од го ва ра ла 
вер ској сли ци САД. САД су ве ћин ски про те стант ска зе мља на ста-
ла на та ла си ма про те стант ске кул ту ре10). А у аме рич ком про те стан-
ти зму је по сто ја ње број них де но ми на ци ја са свим при род на ствар. 
У тим усло ви ма ка да је услед чи ње ни це да су све вер ске за јед ни це 
би ле ма њин ске и ка да је би ло нор мал но , као што је и да нас, да сва-
ки да на на ста ју но ве, до ла зак пра во слав них ни је био ни шта дру го 
до на ста нак јед не но ве за јед ни це. Та ко су се пра во слав ни ве о ма ла-
ко при ла го ди ли аме рич ком вер ском мо за и ку. И сва ка пра во слав на 
коц ки ца у том мо за и ку је де ло ва ла са мо стал но. Са мо стал ност је 

6) Јев тић Ми ро љуб, Шип та ри и ислам, Гра го мо та ји ца, Пр ња вор, 1995.

7) О то ме ка ко се вер ске за јед ни це де фи ни шу дру где, нпр. у Евро пи, по гле да ти нпр. Fle re 
Ser gej. «Re gi stra tion of Re li gi o us Com mi ni ti es in Euro pean Co un tri es», По ли ти ко ло ги ја 
ре ли ги је,  бр. 1-2010, год. IV, 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 me4_no1/7%20-%20ser gej%20fle re.pdf (3.10.2010)

8) Спа со вић, исто, стр. 2.

9) Исто

10) Јев тић Ми ро љуб, «Po si tion of Pre si dent and Re li gion wit hin Po li ti cal System of USA», По-
ли ти ко ло ги ја ре ли ги је,  бр. 2-2007, го ди на II, 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/Mi ro ljub_Jev tic.pdf (3.10.2010)
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ути ца ла да се сва ка по себ на пра во слав на за јед ни ца осе ћа ла са свим 
до бро у том ми љеу. 

 Ме ђу тим та си ту а ци ја се раз ли ку је од оно га што се сма тра ло 
уоби ча је ним и ка нон ски де фи ни са ним ка да је ор га ни за ци ја пра-
во слав не цр кве у пи та њу. Пре ма уче њу пра во слав не цр кве у јед-
ном те истом про сто ру се не мо гу на ла зи ти две ауто ке фал не пра-
во слав не цр кве. Тач ни је ре че но православнa цр ква је ор га ни зо ва на 
у епар хи је од но сно вла ди чан ства. А пре ма то ме схва та њу на јед ној 
те ри то ри ји по сто ји са мо јед на епар хи ја. Зна чи не мо же иста ули-
ца има ти два епи ско па. При то ме ет но фи ле ти зам тј. на ци о нал но 
опре де љи ва ње Цр кве ни је до зво ље но. Јер Цр ква ни је ство ре на да 
би спа ша ва ла на ци је не го ду ше. Та ко да би сви при пад ни ци пра-
во слав не цр кве на јед ном про сто ру тре ба ло да бу ду у са ста ву исте 
цр кве не ор га ни за ци је, без об зи ра ко јој на ци ји, ра си или лин гви-
стич кој гру пи при па да ју. У САД се де си ла са свим су прот на ствар. 
Ту по сто је раз ли чи те цр кве, ју рис дик ци је на ци о нал но де фи ни са не 
на истом про сто ру. Та ко да се исти де ло ви гра да, ако у њи ма жи ве 
пра во слав ни Ср би на ла зе под ју рис дик ци јом срп ске, Ру си ру ске, 
Гр ци грч ке, пра во слав ни Си риј ци ан ти о хиј ске итд цр кве. Па има-
мо си ту а ци ју да се у ра зним гра до ви ма Аме ри ке јед на по ред дру ге 
на ла зе, срп ска, грч ка, ру ска или ан ти о хиј ска пра во слав на цр ква.

Све то ути че да су пра во сла вље и пра во слав ни у Аме ри ци 
ад ми ни стра тив но раз је ди ње ни, а због ра зно ра зних раз ло га по не-
кад ве о ма че сто и же сто ко по сва ђа ни. То про ти ву ре чи сми слу пра-
во сла вља као фор ме хри шћан ства. Оно по пут са вих оста лих ре ли-
ги ја учи да су сви при пад ни ци те кон фе си је јед но те ло и јед на ду ша 
ује ди ње ни у Ве ри у Ису са Хри ста. Шта то зна чи нај бо ље се ви ди 
из јед не од де фи ни ци ја Цр кве ко ју је дао Бран ко Ци сарж ‘’Цр ква 
као прав на ин сти ту ци ја је ви дљи ва за јед ни ца љу ди, ко је спа ја јед-
но исто уче ње и за јед нич ко ве ро ва ње у Хри ста и ње го ве уста но ве 
ра ди слу же ња Бо гу чи ме се по сти же веч но спа се ње’’11). Meђутим 
то ни је ути ца ло на раз је ди ње ност. Раз је ди ње ност је би ла на на ци-
о нал ном пла ну али и ме ђу при пад ни ци ма исте на ци је и у окви ру 
исте цр кве. Као при мер за пр ви слу чај узе ће мо су коб из ме ђу пра-
во слав них Ал ба на ца и Гр ка12). А као при мер су ко ба уну тар истог 
ет нич ког кор пу са, узе ће мо при мер рас ко ла уну тар срп ске пра во-
слав не цр кве у САД и рас ко ла уну тар ру ске за јед ни це. До су ко ба 
уну тар срп ске за јед ни це до шло је 1963. го ди не ка да је део срп ске 
пра во слав не ди ја спо ре у САД од био од лу ку вр хов них цр кве них 

11)  Пе рић Дим шо, Цр кве но пра во, Прав ни фа ку ле тет Бе о град, Бе о град, 2006, стр. 17.

12)  Па на го по у лос Алек си ос, По ли тич ки зна лај де ло ва ња пра во слав не цр кве у Ал ба ни ји , 
1990-2005, док тор ска ди сер та ци ја, ФПН, Бе о град, 2009.
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вла сти да је дин стве ну епар хи ју за САД и Ка на ду по де ли на три 
епар хи је. А по вод за то би ла је чи ње ни ца да је до та да шњи епар-
хиј ски ар хи је реј Ди о ни си је Ми ли во је вић био сме њен од стра не 
цр кве них вла сти од но сно Све тог ар хи је реј ског си но да и са бо ра13). 
По сле ди це та кве чи ње ни це би ле су ве о ма озбиљ не и по Цр кву у 
САД и по цр кву у Ср би ји од но сно та да шњој Ју го сла ви ји. Срп ска 
ди ја спо ра у САД ни је ве ли ка као нпр. ир ска или ита ли јан ска, али 
ни је ни бе зна чај на у сва ком по гле ду. По го то ву сто га што мо же да 
де лу је и ме ђу оста ле пра во слав це ко ји узе ти за јед но чи не ва жан 
део аме рич ког ет нич ког и вер ског мо за и ка. Док је срп ска цр ква 
у САД би ла је дин стве на, до те 1963, над ле жни ста ре ши на Цр кве 
епар хиј ски ар хи је реј или на род ски вла ди ка имао је ду хов ну власт 
над свим оним Ср би ма ко ји су на те ри то ри ји САД се бе сма тра ли 
чла но ви ма цр кве. Те на ред бе, ко је је он из да вао, су фор мал но са мо 
цр кве не. Али је сва ко ме ко се ма ло раз у ме у људ ску при ро ду ја сно 
да ду хов ни оци има ју да ле ко ве ћу власт и да она из да ле ка пре ва зи-
ла зи ду хов не по тре бе вер ни ка. А она се , хте ли - не хте ли, ти че и 
по на ша ња вер ни ка у по ли ти ци и еко но ми ји. За то што то ни је мо гу-
ће из бе ћи. Јер чо век је це ло ви то и ком плек сно би ће. У ње го вој при-
ро ди је да бу де отац, муж или су пру га и мај ка, по ли тич ки де лат ник, 
до ма ћин али и вер ник . И сва ка од тих функ ци ја ути че јед на на дру-
гу и ни је их мо гу ће одво ји ти. За то је ин си сти ра ње на гру бом се ку-
ла ри зму не при род но и не мо гу ће.14) Ако та ко гле да мо на ствар он да 
је ја сно да је са по сто ја њем је дин стве не епар хи је , вла ди ка за ду жен 
за САД а то је у то вре ме био Ди о ни си је Ми ли во је вић имао мо гућ-
ност да бит но, а на не ке Ср бе ути че и пре суд но. Ка ко је ин те рес др-
жа ве Ср би је од но сно ко му ни стич ких вла сти та да шње Ју го сла ви је 
у чи јем је са ста ву Ср би ја би ла, би ло ва жно да кон тро ли ше срп ску 
пра во слав ну ди ја спо ру ко ја је би ла ан ти ко му ни стич ки ори јен ти са-
на. Би ло је ве о ма ва жно да на че лу аме рич ке епар хи је пра во слав не 
цр кве бу де чо век на ко га би се мо гло ути ца ти. А вла ди ка Ди о но си је 
то ни је био. Исто вре ме но од ин те ре са вла сти САД би ло је да има 
не ку цен трал ну адре су на ко ју мо же да се обра ти ако же ли да ути че 
срп ску пра во слав ну за јед ни цу. По де лом епар хи је на три од јед ном 
су се ство ри ле три адре се са ко ји ма се мо ра ло ко му ни ци ра ти. И не 
тре ба об ја шња ва ти ко ли ко то оте жа ва по сао сви ма они ма ко ји ма је 
са рад ња са срп ском пра во слав ном за јед ни цом би ла по треб на. Али 
у том мо мен ту је то, по ред цр кве них по тре ба, од го ва ра ло вла сти-

13) Ка ра пан џић, исто, стр. 158.

14) По гле да ти о то ме те му бро ја: Se cu la rism ver sus re li gion, у По ли ти ко ло ги ја ре ли-
ги је, бр. 2-2009, год. III. http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/in dex.php?op-
tion=com_con tent&vi ew=ar tic le&id=19%3A-iii--2--2009&ca tid=8%3Aar hi va-iz da nja&Ite-
mid=9&lang=en (11.10.2010)
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ма ко му ни стич ке Ју го сла ви је јер од вла ди ке Ди о ни си ја ни су мо гли 
оче ки ва ти ни шта до бро. Ако се под се ти мо да је гру па љу ди ко ја 
се де кла ри са ла као вер ни ци чак и хте ла из вр ши атен тат на он да-
шњег дик та то ра Ју го сла ви је Јо си па Бро за , по ста је ја сно ко ли ко 
Цр ква мо же по мо ћи за ре ша ва ње нај ва жни јих про бле ма. Вла сти ма 
САД то сва ка ко ни је од го ва ра ло. Јер је вла ди ка Ди о ни си је, ко ји је 
же сто ко осу ђи вао ко му ни стич ки ре жим, по др шку за сво ју де лат-
ност мо рао да тра жи од вла сти САД. А он да је власт САД мо гла 
за то да тра жи од ре ђе не про тив-услу ге. Са да ка да се је дин стве на 
срп ска пра во слав на за јед ни ца у САД по де ли ла на три епар хи је са 
вла ди ка ма ко ји су би ли ве за ни за Бе о град, ко ри сти од то га је мо-
гла мно го ви ше да има власт из Бе о гра да не го власт САД. Слич на 
је би ла си ту а ци ја са ру ском цр квом. Део ру ске за јед ни це ко ји је 
оти шао у еми гра ци ју по сле ко му ни стич ке Ок то бар ске ре во лу ци је 
је оп ту жио цр кву у Ру си ји да је под ди рект ним ути ца јем ко му ни-
стич ких вла сти из Мо скве и од би ла је да се под чи ња ва од лу ка ма 
ко је су у Мо скви до но ше не. Та Цр ква је по зна та као за гра нич на 
Цр ква15). Ини ци ја ти ве Цр кве из Бе о гра да да ре а ли зу је сво ју иде ју 
ре зул ти ра ла је по де лом уну тар СПЦ у САД. След бе ни ци вла ди ке 
Ди о ни си ја су фор ми ра ли сво ју по себ ну цр кву ко ја ни је при зна ва-
ла цен тра лу у Бе о гра ду. Ме ћу вер ни ци ма је на стао ве ли ки рас кол. 
Они су кре ну ли у так ми че ње у из град њи број них цр ка ва ши ром 
аме рич ког кон ти нен та. Та ко да се де си ло да у не по сред ној бли зи-
ни има мо цр кву ко ја је при па да ла за јед ни ци ко ја је у је дин ству са 
цен тра лом у Бе о гра ду и цр кву ко ја при зна је вла ди ку Ди о ни си ја. 
Та по де ла је раз ви ја ла стра шне про бле ме. Љу ди су би ли у за ва ди. 
Но вац се ба цао на из град њу цр ка ва ко је ни су би ле објек тив но по-
треб не. Ду хов но ја ча ње је би ло оме те но рас кол нич ким су ко би ма . 
Али исто та ко и бор ба да се ста ње у ма ти ци про ме ни. Од све га то га 
нај ви ше ко ри сти су има ле ко му ни стич ке вла сти у Бе о гра ду. Јер је 
цр ква та мо где је би ла нај ја ча би ла по де ље на и ти ме сла би ла бор бу 
за по ли тич ке про ме не у Ср би ји од но сно Ју го сла ви ји, ко је су тре ба-
ле да ре зул ти ра ју про ме ном ауто крат ског си сте ма у де мо крат ски.

Онај део цр кве и вер ни ка ко ји је остао ве ран Све том ар хи је-
реј ском си но ду у Бе о гра ду, и ко ји је би ве ћин ски је кре нуо у од луч-
ну ак ци ју раз ви ја ња пра во слав не ду хов но сти ме ђу сво јом па ством 
и оја ча ва њу њи хо вог уну тра шњег је дин ства. Што се рас ко ла ти че 
они су чи ни ли све да се рас кол пре ва зи ђе и да се рас кол нич ки део 

15) Pre o bra zen skij Alek san dar, The Rus sian Ort ho dox Church: 10TH to 20th cen tury, Mo scow 
1988, Упо ре ди и са Sot nic hen ko Ale xan der,»Islam-Rus sian Ort ho dox Church Re la ti o nas and 
Sta te i the post Com mu nist Rus sia», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 2-2009, год. III. 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/
Ana li za%203.pdf (10.10.2010)
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вра ти под окри ље па три јар ши је у Бе о гра ду. Са да је си ту а ци ја би ла 
да ле ко по вољ ни ја за те ак ци је јер су се у САД на ла зи ле три вла ди-
ке. А њи хо ва кон цен три са на де лат ност је обе ћа ва ла да успех не ће 
из о ста ти. Во ља да се је дин ство цр кве на те ри то ри ји САД и Ка на-
де оства ри је по себ но из ра же на на ван ред ном цр кве но–на род ном 
са бо ру одр жа ном ма ја ме се ца 1964 го ди не у Де тро и ту у САД. На 
овој кон фе рен ци ји до не те су ве о ма ва жне од лу ке. Оне се ти чу ка ко 
од но са уну тар пра во слав не цр кве не за јед ни це у САД та ко и од но са 
са оста лим пра во слав ним Цр ква ма на те ри то ри ји САД и хри шћан-
ским цр ква ма уоп ште. То је би ло вре ме ка да је срп ска цр ква из 
Бе о гра да од лу чи ла да при сту пи нај ва жни јој еку мен ској хри шћан-
ској ор га ни за ци ји у све ту Свет ском са ве зу цр ка ва. Исто вре ме но је 
срп ска пра во слав на за јед ни ца у САД ак тив но ра ди ла на за јед нич-
ком де ло ва њу свих пра во слав них цр ка ва ко је на те ри то ри ји САД 
по сто је. У од лу ка ма са бо ра у Де тро и ту је ја сно ис так ну то да је та-
мо шња срп ска пра во слав на цр ква чла ни ца це ло куп не пра во слав-
не за јед ни це у САД, јер је чла ни ца нај ва жни је ин сти ту ци је све у-
куп ног пра во сла вља Кон фе рен ци је пра во слав них епи ско па САД16). 
Кон фе рен ци ја пра во слав них епи ско па је прак тич но нај ва жни је те-
ло пра во слав них цр ква у САД. Пре ко ње га се оства ру је је дин ство 
пра во слав них цр ка ва на тлу САД. По ред је дин ства са пра во слав-
ни ма срп ска цр ква у САД је у Де тро и ту по твр ди ла и са рад њу са ва-
жним про те стант ским цр ква ма у САД као нпр са епи ско пал ном17)

По сле Де тро и та срп ска цр ква у САД је на ста ви ла и да и да-
ље ег зи сти ра као по де ље на, али је у исто вре ме чи ње но све што је 
би ло у мо ћи да се рас кол пре ва зи ђе. Ка да је на че ло срп ске пра во-
слав не цр кве до шао са да по кој ни па три јарх Па вле, ин тен зи тет ак-
ци ја на пре ва зи ла же њу рас ко ла је ин тен зи ви ран. На по ри су уро ди-
ли пло дом та ко да је по сле ду гих пре го во ра 23. и 24. апри ла 1991. 
го ди не до шло до са стан ка пред став ни ка две ју је рар хи ја , са јед не 
стра не пред став ни ка рас кол нич ке цр кве а са дру ге пред став ни ка 
срп ске па три јар ши је из Бе о гра да. Са ста нак је одр жан у про сто ри-
ја ма срп ске па три јар ши је у Бе о гра ду. Обе де ле га ци је су би ле у нај-
ви шем са ста ву. Па три јар шиј ску де ле га ци ју је пре во дио па три јарх 
Па вле а рас кол нич ку њен та да шњи по гла вар ми тро по лит Ири не је, 
ко ји је че лу рас кол нич ке цр кве на сле дио та да по кој ног ми тро по ли-
та Ди о ни си ја18). На са стан ку је по стиг нут до го вор да рас кол нич ка 
цр ква при зна ју рис дик ци ју па три јар ши је у Бе о гра ду и та ко по но во 

16)  Ка ра пан џић, исто, стр. 170.

17)  Исто

18)  Са па со вић, .исто, стр. 455.
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по ста не део СПЦ чи је је се ди ште у ма ти ци. Рас кол ни ци ма ко ји су 
учи ни ли тај усту пак учи ње ни су сле де ћи уступ ци од стра не па три-
јар ши је. Пре све га при зна то је по сто ја ње рас кол нич ке цр кве, ко ја 
је при хва ће на под на зи вом Но во гра ча нич ка ми тро по ли ја, при зна то 
је ру ко по ло же ње од но сно хи ро то ни ја до та да по ста вље них епи ско-
па рас кол нич ке цр кве, по сто је ћи Све ти си нод рас кол нич ке цр кве 
је при знат под на зи вом епи скоп ски са вет Но во гра ча нич ке ми тро-
по ли је19).

При зна ва ње ју рис дик ци је од ста не па три јар ши је под ра зу ме-
ва да ће од са да но ве вла ди ке Но во гра ча нич ке ми тро по ли је би ти 
би ра ни од стра не Све тог ар хи је реј ског са бо ра у Бе о гра ду али на 
пред лог Епи скоп ског са ве та Но во гра ча нич ке ми тро по ли је. Жал-
бе про тив вла ди ка до та да рас кол нич ке ми тро по ли је ре ша ва њи-
хов Са вет епи ско па, али ако се не ка стран ка жа ли , он да се жал ба 
упу ћу је Си но ду СПЦ, крај њу од лу ку до но си Ар хи је реј ски са бор 
и про тив ове од лу ке не ма ви ше пра ва жал бе.20). Ти ме се ви ди да је 
рас кол нич ка цр ква по ста ла пот пу ни део СПЦ из Бе о гра да. Та ко је 
на те ри то ри ји САД оства ре но пу но цр кве но ју рис дик циј ско је дин-
ство ме ђу при пад ни ци ма срп ске пра во слав не за јед ни це

Али ова по зи тив на чи ње ни ца за је дин ство СПЦ у Аме ри ци 
и је дин ство пра во сла вља у тој зе мљи има и јед ну не га тив ну по-
сле ди цу. Ти ме се још ви ше усло жио мо за ик пра во слав них пре ко 
Атлан ти ка. Већ је ре че но да би пре ма уче њу пра во слав не цр кве 
би ло по треб но да на јед ној те ри то ри ји по сто ји са мо је дан епи скоп, 
без об зи ра на вер ску и на ци о нал ну при пад ност, али да то ни је та ко, 
јер по сто је по себ не на ци о нал не ауто ке фал не цр кве у ис тој ули ци. 
Са да је при зна то ста ње ко је је ус по ста вље но још 1963. при ли ком 
рас ко ла да по сто је и по дво ји ца срп ских вла ди ка у ис тој ули ци па и 
ис тој стам бе ној згра ди. Од но сно да у јед ној ве ли кој згра ди по сто ји 
је дан стан ко ји при зна је ду хов ну власт но во гра ча нич ког вла ди ке, 
а од мах у су сед ном ста ну мо же да жи ви ста нар ко ји при хва та ду-
хов ну власт јед ног од вла ди ка оне три епар хи је ко је су фор ми ра не 
по сле рас ко ла. Ти ме је сли ка пра во слав не за јед ни це у САД још ви-
ше усло же на.

Да нас сли ка СПЦ у САД де лу је ова ко. Са да та мо по сто је 
сле де ће епар хи је:чи ка шко-ли бер ти вил ска, ис точ но-аме рич ка, за-
пад но-аме рич ка и но во гра ча нич ка- сред ње за пад но аме рич ка.

Ове епар хи је исто као и епар хи је дру гих пра во слав них цр ка-
ва ко је по сто је на аме рич ком кон ти нен ту су у прин ци пу на ци о нал-

19)  Исто, стр. 456.

20)  Исто



Мирољуб Јевтић Српска православна дијаспора  и јединство ...

245

но ор га ни зо ва не. Тач ни је ре че но до ми ни ра у на зи ви ма нај ве ћег 
бро ја њих од ре ђе ње да при па да ју по је ди ним на ци ја ма :срп ска, бу-
гар ска, ру мун ска итд. Ма да је по пра во слав ном уче њу то не при ме-
ре но, јер Исус ни је до шао на зе мљу да спа ша ва на ци је већ љу де. 
За то би су штин ски цр кве мо ра ле би ти над на ци о нал не. Уоста лом и 
СПЦ ко ја у на зи ву има при дев срп ски ни је на ци о нал на цр ква. Јер 
у свом са ста ву има и ауто ном ну Пра во слав ну охрид ску ар хи е пи-
ско пи ју. А у ње ном са ста ву до ми ни ра ју љу ди ко ји су на ци о нал но 
опре де ље ни као Ма ке дон ци. Већ је, ви ше пу та, ре че но да би на јед-
ној те ри то ри ји тре ба ло да по сто ји јед на цр кве на ор га ни за ци ја. Ка-
ко је цр кве на ор га ни за ци ја код пра во слав них би ла рас про стра ње на 
на те ри то ри ја ма по је ди них др жа ва у ко ји ма је до ми ни ра ла јед на 
на ци ја та ко се у од ре ђи ва њу те цр кве ко ри сти ла та чи ње ни ца. Оту-
да има мо срп ску, гру зин ску, ру ску итд. цр кву. У САД је као усе ље-
нич кој др жа ви то би ло друк чи је. Ни је би ло пра во слав них Аме ри-
ка на ца при фор ми ра њу др жа ве па ни је би ло ни аме рич ке 
пра во слав не цр кве. Ме ђу тим са вре ме ном код де ла пра во слав них 
усе ље ни ка, при пад ни ка пе те ше сте ге не ра ци је, раз ви јао се осе ћај 
при пад но сти САД, од но сно код њих је по че ло да пре о вла да ва осе-
ћа ње да су они Аме ри кан ци. А не ки су то и би ли с об зи ром да су 
мно ги ро ђе ни у ме шо ви тим бра ко ви ма, па се ве за са на ци ја ма по-
ре кла из гу би ла. Али су они оста ја ли пра во слав ни. У скла ду са тим 
по че ли су да при ла го ђа ва ју и цр кве ни жи вот . У слу жби је по чео да 
пре о вла да ва ен гле ски је зик и по ла ко је по че ло да се раз ви ја аме-
рич ко пра во сла вље. Као ре зул тат то га ство ре на је по себ на ‘’Пра-
во слав на цр ква у Аме ри ци’’. Ни смо слу чај но ста ви ли овај на зив 
под на вод ни ке. Јер је то ње но слу жбе но име ‘’Ort ho dox Church in 
Ame ri ca- OCA”21). Вр ло се ја сно ви ди да је са мим име ном ова цр ква 
по ка за ла да се од ри че сва ке ет нич ке ве зе и да по ку ша ва да оку пи 
све пра во слав не у САД. Да кле она дис крет но по ка зу је ам би ци ју да 
се на те ри то ри ји САД пра во слав ни ор га ни зу ју она ко као су ор га-
ни зо ва ни у дру гим зе мља ма. Да кле да прак тич но уки не по сто ја ње 
по себ них пра во слав них за јед ни ца ко је има ју ет нич ки на зив у сво-
ме име ну. Ова Цр ква чи ји је скра ће ни на зив на ен гле ском OCA је 
ауто ке фал ност до би ла 1970 го ди не22). Ова цр ква је прет ход но би ла 
у са ста ву ру ске пра во слав не па три јар ши је са се ди штем у Мо скви. 
За тра жи ла је ауто ке фал ност од мај ке цр кве. У то мо су - ак ту ко јим 
се до би ја ауто ке фал ност та да шњи ру ски па три јарх Алек сеј дру ги 
је ја сно ис та као да је си ту а ци ја у ве зи са пра во слав ни ма у САД 
про тив на уче њу пра во слав не цр кве ко ја под ра зу ме ва је дин ство а 

21)  http://www.oca.org/HSin dex.html (15.10.2010)

22)  http://www.oca.org/DOC to mos.asp?SID=12 (15.10.2010)
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не без број ју рис дик ци ја. И да упра во у том сми слу и до де љу ју 
ауто ке фал ност сво јој до та да шњој ми тро по ли ји. Из то га про из и ла-
зи на ме ра да јед ног да на, ако је то мо гу ће, сви пра во слав ни бу ду 
под ју рис дик ци јом јед не цр кве на те ри то ри ји САД. О то ме мо сков-
ски па три јар хат ка же’’ Ду ги низ го ди на Ру ска пра во слав на цр ква је 
мај чин ском љу ба вљу и бри гом пра ти ла раз во је пра во слав не цр кве 
ко ја се раз ви ја ла на аме рич ком кон ти нен ту. У по след њих не ко ли ко 
де це ни ја она је са ту гом при ме ћи ва ла не срећ ну по ја ву мно шта ва 
цр кве них ју рис дик ци ја, што је при вре ме ни фе но мен и то ни је стал-
на нор ма о то ме ка ква тре ба да бу де ка нон ска ор га ни за ци ја Пра во-
слав не цр кве у Аме ри ци, за то што је то про тив но при ро ди ка нон-
ског пра во слав ног цр кве ног је дин ства ‘’23). Из овог са свим ја сно 
про из и ла зи да је по сто ја ње по себ них на ци о нал них пра во слав них 
цр кве них ју рис дик ци ја про тив но ка но ни ма пра во слав не цр кве. И 
да се ру ска цр ква сла же да то тре ба да пре ста не. Због то га је овој 
до та да шњој ди ја це зи ру ске цр кве на аме рич ком тлу до де ље на 
ауто ке фал ност. А ка да се од ре ђи ва ло ње но име оно је вр ло сми-
шље но де фи ни са но као ‘’Пра во слав на цр ква у Аме ри ци’’ . Зна чи 
чак не, ни као Пра во слав на цр ква Аме ри ке, већ пра во слав на цр ква 
у Аме ри ци. Са ја сном на ме ром да бу де по зив на ци о нал ним ју рис-
дик ци ја ма на аме рич ком тлу да при сту пи овој цр кви. Део на ци о-
нал них ју рис дик ци ја је та ко и по сту пио. Та ко да да нас у окви ру 
OCA ег зи сти ра ју: ал бан ска, ру мун ска и бу гар ска пра во слав на за-
јед ни ца24). Али ка ко ви ди мо ту ни су мно ге дру ге пра во слав не за-
јед ни це. Та ко да иде ја о оку пља њу свих пра во слав них у окви ру 
јед не та кве цр кве оста је да ле ки иде ал. Оно што је нај ва жни је је 
чи ње ни ца, ко ја је под цр та на у то мо су о до де ли ста ту са ауто ке фал-
но сти, и ко ју је из ре кла јед на по ме сна и на ци о нал на ор га ни зо ва на 
цр ква - ру ска. А то је да је са да шња ор га ни за ци ја пра во слав них цр-
ка ва у САД су прот на од ка нон ски де фи ни са ног је дин ства пра во-
слав них, ко ја под ра зу ме ва јед ну ју рис дик ци ју на јед ној те ри то ри-
ји. То зна чи да OCA има по др шку у ка но ни ма да на не ки на чин 
зах те ва да се и оста ли пра во слав ни при кљу че ње ној ју рис дик ци ји. 
Али ка ко ви ди мо то се не де ша ва. Та ко срп ска пра во слав на цр ква 
из да на у дан ја ча сво је по зи ци је на аме рич ком кон ти нен ту и раз ви-
ја свој па ра лел ни цр кве ни жи вот. Нор мал но не чи ни то са мо срп ска 
пра во слав на цр ква не го и све оста ле пра во слав не цр кве. Основ но 

23)  Исто

24)  http://www.oca.org/CA di o ce ses.html?SID=7 (15.10.2010); O од но су Бу гар ске и пра во сла-
вља по гле да ти у Se ra fi mo va Ma ria, «Re li gi o us and Po li tics:The Ca se of Bul ga rian Ort ho dox 
Church», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 1-2007, год. I, 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/Re li gi o us%20and%20po li-
tics%20-%20the%20ca se%20of%20bul ga rian%20or to dox%20church.pdf (14-10-2010)
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пи та ње ко је се мо же по ста ви ти је сте: шта су раз ло зи за оне мо гу ћа-
ва ње ад ми ни стра тив ног ује ди ња ва ња пра во слав них за јед ни ца у 
САД. Пре све га раз лог за то је са ма цр кве на си ту а ци ја у САД где 
не ма на ци о нал не цр кве и где су они ко ји су уте ме љи ли Аме ри ку 
до се ље ни ци из Евро пе и Афро- аме ри кан ци ор га ни зо ва ни у без-
број ма лих про те стант ских за јед ни ца. Па је вер ска рас цеп ка ност 
на не ки на чин нор мал на вер ска сли ка у САД. За тим пра во сла вље 
су до не ли при пад ни ци по је ди них на ци о нал них за јед ни ца и др жа-
ва. Пра во сла вље је сти гло у САД са ру ском вла шћу на Аља сци и 
пред ста вља ло је ру ску цар ску кру ну. Да кле Аља ска је би ла део Ру-
си је и та мо је фор ми ра на на ци о нал на цр ква Ру си је. Ка да су оста ли 
пра во слав ци сти гли и они су се ор га ни зо ва ли на исти на чин. И то 
је тра ја ло све 1970. До та да су све пра во слав не за јед ни це би ле ја-
сно ма ње или ви ше ет нич ки фор ми ра не. OCA је фор ми ра на тек 
та да и то пре све га од ру ске цр кве, па је са мим тим од свих оста лих 
би ла схва ће на као при ре пак Ру си је. Дру го пра во слав не за јед ни це 
же ле да очу ва ју свој иден ти тет. И то је је дан од глав них раз ло га 
што се и мно ги не баш ре ли ги о зни: Ср би, Гр ци, Си риј ци при кљу-
чу ју цр кви јер она чу ва њи хов на ци о нал ни иден ти тет . То им омо-
гу ћа ва ве зу са ма ти цом и уче шће у по ли ти ци и еко но ми ји ма тич-
них зе ма ља. Ка да се узме број љу ди ко ји из по је ди них зе ма ља иде 
у еми гра ци ју и ци фра де ви за ко ју они сва ке го ди не ша љу у ма ти цу 
, по ста је ја сно да ни ма тич ним зе мља ма ни је у ин те ре су да се олак-
ша де на ци о на ли за ци ја и ин те гра ци ја њи хо вих су на род ни ка у Ан-
гло а ме рич ку ма су, ко ја би се мно го лак ше од ви ја ла ка да не би по-
сто ја ле по ме сне пра во слав не цр кве у ди ја спо ри. А по себ но у та ко 
ва жној зе мљи ка кве су САД. Кад се има у ви ду да се ре ли ги ја ни-
ка ко не мо же одво ји ти од ути ца ја на еко но ми ју и по ли ти ку. Јер ре-
ли ги је су по гле ди на свет ко ји има ју сво је ста во ве и о ти ме пи та њи-
ма. Па исто та ко и пра во сла вље25).

То се по себ но ви ди у по ли ти ци. Не ма зе мље на све ту ко јој 
ни је ва жно да сво је ин те ре се што бо ље пред ста ви у САД . У том 
сми слу ско ро све зе мље фор ми ра ју сво је, ло би гру пе ко је де лу ју у 
Ва шинг то ну и у Њу јор ку где је се ди ште ОУН. За ло би ра ње је ја ко 
ва жно на ћи љу де ко ји од лич но зна ју је зик, оби ча је, љу де и ме то-
де ко ји ма се мо же оства ри ти не ки ин те рес у САД. А ди ја спо ра је 
у том сми слу ве о ма ва жна. Она је део аме рич ког ми љеа по зна је 
зе мљу, има ве зе и ако има и љу де и но вац он да је по сао упо ла оба-

25)  О од но су еко но ми је и пра во сла вља по гле да ти Ђу рић Жи во јин, «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», у По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је,  
бр. 1-2007, год. I, 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/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 (16-10.2010)
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вљен. А ако би се пра во слав на ди ја спо ра уто пи ла у ‘’Пра во слав ну 
цр кву у Аме ри ци’’ ту би се мно го лак ше из гу био на ци о нал ни иден-
ти тет и про бле ми ко ји му че ма ти цу по ста ли да ле ки, не ра зу мљи ви 
а са мим тим и не до вољ ни мо тив за бор бу за ин те ре се бив ше ма ти-
це у САД. За то зе мља ма из ко јих је по те кла пра во слав на ди ја спо ра 
у САД ни ка ко ни је у ин те ре су да се она уто пи у је дин стве ну пра-
во слав ну цр кву.

Исто је слу чај са срп ском, пра во слав ном ди ја спо ром. Ако 
по гле да мо ка ко ства ри сто је он да ће нам све то би ти мно го ја сни је. 
Са да у САД по сто је че ти ри епи ско пи је ка ко смо ре кли. На че лу три 
од че ти ри су епи ско пи ко ји су ро ђе ни у ма ти ци. Са мо је јед на епи-
скоп ро ђен у Аме ри ци. То је ми тро по лит чи ка шко-ли бер твил ски 
Хри сто фор, ко ји је умро ав гу ста 201026). По сле смр ти митропoлита 
Све ти си нод из Бе о гра да је за ад ми ни стра то ра ове епар хи је име-
но вао са да шњег по гла ва ра срп ске пра во слав не цр кве па три јар ха 
Ири не ја27). Ти ме се ви ди да се из Бе о гра да пре сто ни це Ср би је кон-
тро ли ше жи вот срп ске пра во слав не ди ја спо ре у САД. Ка да би она 
би ла део Пра во слав не цр кве у Аме ри ци, епи ско пи би би ли би ра ни 
та мо и не би има ли ни ка кве ве зе са Бе о гра дом. Та ко да се од њих 
не би мо гла оче ки ва ти ни ка ква по моћ, ве ћа не го што је мо гу ћа по-
моћ од би ло ко је дру ге пра во слав не цр кве. Због то га је у Бе о гра ду 
у окви ру вла де Ср би је осно ва но и ми ни стар ство за ди ја спо ру28). То 
ми ни стар ство пре ко епар хи ја срп ске цр кве у САД одр жа ва ве зу са 
срп ским пра во слав ним исе ље ни ци ма у САД и пре ко њих мо же да 
оства ру је и ин те ре се Ср би је, оно ли ко ко ли ко је срп ска пра во слав-
на ди ја спо ра у САД ја ка.

Има ју ћи у ви ду оно што је ре че но у то мо су о ауто ке фал но-
сти Пра во слав не цр кве у Аме ри ци сви пред став ни ци пра во слав не 
ди ја спо ре, па са мим тим и срп ске у САД на сто је да оства ре иде ју 
о све пра во слав ном је дин ству на дру ги на чин, ако већ не по сто ји 
је дин стве на пра во слав на цр кве на ју рис дик ци ја. То се оства ру је на 
ни воу ‘’The Stan ding Con fe ren ce of Ca no ni cal Ort ho dox Bis hops in 
the Ame ri cas (SCO BA)’’, ‘’Стал не Кон фе рен ци је ка нон ских пра во-
слав них епи ско па Аме ри ке’’. Ова ин сти ту ци ја је осно ва на 1960. 
го ди не. Да кле де сет го ди на пре не го што је ство ре на Ауто ке фал на 
пра во слав на цр ква у Аме ри ци ство ре на је СКО БА. СКО БА се са-
ста је два пу та го ди шње и раз ма тра сва пи та ња ко ја се ти чу пра во-

26) http://www.da nas.rs/da na srs/dru stvo/pre mi nuo_mi tro po lit_hri sto for_ko va ce vic.55.
html?news_id=197494 (13.10.2010)

27) http://www.mid west me tro po li ta na te.org/in dex.php?op tion=com_con tent&task=vi-
ew&id=12&Ite mid=26 (13.10.2010)

28)  http://www.mzd.gov.rs/cyr/de fa ult.aspx (13.10.2010)
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слав ног је дин ства. Чла ни це СКО БЕ: Грч ка пра во слав на ар хи е пи-
ско пи ја Аме ри ке, Срп ска пра во слав на цр ква у Се вер ној и Ју жној 
Аме ри ци, Ру мун ска пра во слав на ар хи е пи ско пи ја у Аме ри ци, Пра-
во слав на цр ква у Аме ри ци, Пред став ни штво мо сков ске па три јар-
ши је, Ан ти о хиј ска пра во слав на ар хи е пи ско пи ја у САД, Аме рич ка 
кар пат ско-ру ска епи ско пи ја у САД, Бу гар ска ис точ но-пра во слав на 
епи ско пи ја у САД, Ка на ди и Аустра ли ји, Укра јин ска пра во слав на 
цр ква у САД и Ал бан ска пра во слав на епи ско пи ја Аме ри ке Al ba-
nian Ort ho dox Di o ce se of Ame ri ca 29).

СКО БА ка ко ви ди мо да је мо гућ ност за ства ра ње за јед нич ке 
пра во слав не по ли ти ке у САД. Са те тач ке гле ди шта ни је бе зна ча-
јан ни њен по ли ти чи ути цај. Пра во слав ни у САД, пре ма про це на ма 
из 2008-го ди не бро је око 3, 5 ми ли о на при пад ни ка. То ни је ве ли ка 
ци фра30). Али ако се под се ти мо да је Мајкл Ду ка кис пра во слав ни 
Грк на из бо ри ма 1988. био кан ди дат де мо крат ске стран ке за пред-
сед ни ка САД31) он да се ви ди да пра во слав на за јед ни ца сво јим ути-
ца јем из да ле ка пре ва зи ла зи свој број на те ри то ри ји САД. По ред 
пред сед нич ког кан ди да та, јед не од две нај ја че стран ке пра во слав-
ци су би ли на нај ви шим функ ци ја ма у САД. Та ко је Џорџ Те нет, 
био Ди рек тор Цен трал не оба ве штај не аген ци је и остао је на тој 
функ ци ји за вре ме вла да ви не два пред сед ни ка из опо зи ци о них по-
ли тич ких пар ти ја Би ла Клин то на и Џор џа Бу ша, мла ђег. Он је на 
тој функ ци ји био од 11. ју ла 1997. до 11. ју ла 2004. То је био дру ги 
нај ду жи ман дат, ко ју је не ки по је ди нац др жао у исто ри ји те слу-
жбе32).

 На осно ву све га ре че ног ви ди се да је пра во слав на срп ска 
ди ја спо ра у САД ор га ни зо ва на на сли чан на чин на ко ји су ор га ни-
зо ва не оста ле пра во слав не ју рис дик ци је у тој др жа ви. Са те тач-
ке гле ди шта она пред ста вља део це ло куп ног пра во сла вља у САД. 
Али је исто та ко и део срп ске пра во слав не цр кве чи је је се ди ште 
у ма ти ци Ср би ји . Та ква ор га ни за ци ја ко ја има дво стру ку при пад-
ност :јед ну др жа ви у ко јој жи ви а дру гу зе мљи по ре кла. Она та ко 
омо гу ћа ва да се пре ко ње мо же оства ри ва ти ба рем ма ли кул тур ни 
али и еко ном ски и по ли тич ки ути цај на САД Али исто та ко пре ко 

29)  http://www.sco ba.us/ju ris dic ti ons.htm (13.10.2010)

30)  2008, The New York Ti mes Al ma nac, стр. 410.

31)  Исто,стр. 119. О ве зи ре ли ги је и пред сед нич ке функ ци је у САД ви де ти Jev tic Mi ro ljub, 
«Po si tion of Pre si dent and Re li gion wit hin Po li ti cal System of USA», По ли ти ко ло ги ја ре ли-
ги је,  бр. 2-2007, год. II. 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/Mi ro ljub_Jev tic.pdf (13.10.2010)

32)  http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Ge or ge_Te net (13.10.2010)
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срп ске пра во слав не ди ја спо ре и САД мо же вр ши ти ути цај не са мо 
на са му за јед ни цу у Аме ри ци не го и на зби ва ња у Ср би ји33).

MiroljubJevtic

SERBIANORTHODOXDIASPORAANDUNITY
OFTHEORTHODOXCHURCHINUSA

Summary
On one ter ri tory or in one town can exist only one di o ce se ac cor-

ding to the ort ho dox ec cle si o logy. 
Pre ci sely spe a king, it is not good for two ort ho dox ju ris dic ti ons 

to co in ci de at the sa me ter ri tory. This fact is not re spec ted in ca se of the 
USA, Austra lia or We stern Euro pe. The re fo re, the re is mo re then one 
di o ce se in one city, which co in ci des with each ot her. . 

If we per ce i ve the po si tion of Ser bian Ort ho dox Church from 
that po int of vi ew, we will very of ten find on the sa me ter ri tory Ser bian 
Ort ho dox Church along with ot her Ort ho dox ju ris dic ti ons of law fully 
re cog ni zed Ort ho dox Chur ches. So, on the sa me ter ri tory we can find 
Gre ek, Ser bian, Bul ga rian, Rus sian and ot her Ort ho dox Chur ches.

On the ot her si de OCA (Ort ho dox Church in Ame ri ca) has been 
esta blis hed in or der to gat her all Ort ho dox wor shi pers in the USA, but 
so far it has ma na ged to gat her only les ser part of Ort ho dox wor shi pers. 
By far most of Ort ho dox wor shi pers stayed con nec ted to na ti o nal chur-
ches such as Gre ek, Ser bian, Bul ga rian etc. But, on the ot her hand it is 
ob vi o us that this Church wo uld li ke to re in te gra te all Ort ho dox wor shi-
pers in the USA. 

From that po int of vi ew, it is cle ar that in te rests of Ser bian Ort-
ho dox Church, as well as ot her Ort ho dox Chur ches, are op po si te to 
po li tics of OCA(Ort ho dox Church in Ame ri ca).
Keywords: Ser bian Ort ho dox Church, Unity, Ort ho dox Church in Ame ri ca, 

na ti o nal ju ris dic tion, po li ti cal in te rest
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