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Конкордатидржавнисуверенитет

Pро блем кон кор да та је пред ста вљао је дан од нај за мр ше ни-
јих прав но- по ли тич ких пи та ња у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. 

Да ли је кон кор дат је дан оби чан прав ни акт ме ђу на род ног ка рак те-
ра или је то пак пре тен зи ја јед не ре ли ги о зне за јед ни це да по ко ри 
дру гу, му чи ло је и до бро на мер не и зло на мер не по ли ти ча ре и прав-
ни ке ста ре Ју го сла ви је. Кра ље ви на Ју го сла ви ја је би ла зе мља са 
пре те жно пра во слав ним ста нов ни штвом, уз то на ста ла на раз ва ли-
на ма Аустро у гар ске, јед ног од ба сти о на ка то ли ци зма и осло ње на 
на са ве зни ке из свет ског ра та, као та ква мо ра ла је на и ћи на не при-
ја тељ ство Ва ти ка на. Пи та ње кон кор да та је, сто га, по ста ло ве ли ки 
про блем за та кву др жа ву. „За Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло ве-
на ца скла па ње кон кор да та са Ва ти ка ном зна чи ло је обез бе ђи ва ње 
на кло но сти Све те сто ли це, за до би ја ње по ве ре ња ри мо ка то лич ког 
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ста нов ни штва, очу ва ње вер ског ми ра у др жа ви и по бољ ша ње ње-
ног спољ но по ли тич ког по ло жа ја. Ток пре го во ра је још јед ном ука-
зао на не пре мо сти ве раз ли ке у ста во ви ма Ри мо ка то лич ке цр кве и 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у број ним пи та њи ма ко је су 
обе стра не сма тра ле су штин ским за оп ста нак“.1)

Су штин ска ор га ни за ци о на раз ли ка из ме ђу пра во слав не и ка то-
лич ке цр кве је у то ме што је пр ва ауто ке фал на а дру га ди ри го ва на 
из јед ног цен тра – Ва ти ка на. 

Је дин ство и уни вер зал ност ка то лич ке цр кве упра во је су ко-
бља ва са оста лим цр ква ма, без об зи ра што је хри шћан ство над-
ре ђе но и ка то ли ци ма, и пра во слав ци ма, и про те стан ти ма; „Ве ра 
ка то лич ка је код свих јед на иста. Рим је ре као - ствар је свр ше на 
- ова Аугу сти но ва ре че ни ца во ди ка то ли ке у вер ским и мо рал ним 
пи та њи ма. Чи та ва ка то лич ка при зна је исто ауто ри тар но и не по гре-
ши во уни вер зал но учи тељ ство. За то је у це лој ка то лич кој цр кви 
сву да и увек иста ве ра, јед на ве ра.“2)

Про блем кон кор да та Ва ти ка на са Цр ном Го ром 1896, и Ср би-
јом 1914, због то га ни је био спо ран, јер је на тим под руч ји ма жи-
вео ма ли број ка то ли ка (у Ср би ји 1914. све га око 7.000). Због то га 
је срп ска скуп шти на у рат ним при ли ка ма усво ји ла кон кор дат, јер 
ни је за ди рао у су шти ну ње них др жав них ин те ре са. За кон о кон-
кор да ту имао је све га 22 чла на и то вр ло крат ка. Члан пр ви ка же: 
„Ри мо ка то лич ка апо стол ска ве ро и спо вест вр ши ће се сло бод но и 
јав но у Кра ље ви ни Ср би ји“, зна чи, ни је по ме нут из раз ми си ја и, на 
при мер, брач на пи та ња ре гу ли са на су тач ка ма 12, 13 и 14. Члан 12 
ка же: „Вла да при зна је ва жност бра ка ме ђу ка то ли ци ма из ме шо ви-
тих бра ко ва за кљу че них пред ка то лич ким све ште ни ком по про пи-
си ма ка то лич ке ве ре“.3)

Про блем кон кор да та од мах се на мет нуо по ства ра њу Кра ље ви-
не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Ри мо ка то ли ци (око пет ми ли о на) су 
сма тра ли да су угро же на њи хо ва пра ва, па су за по че ти пре го во ри 
са Ва ти ка ном 1923, а окон ча ни 1925, без до но ше ња ре ше ња. Ка то-
ли ци су по зва ни да се на при др жа ва ју Ви дов дан ског уста ва. Тра-
же на је ис кљу чи ва над ле жност Ри мо ка то лич ке цр кве у оба вља љу 

1) Марко Петровић, „Предговори о конкордату Краљевине СХС и Свете Столице“, Српске 
органске студије, год. I, бр. 2/1999, Су 1, стр. 155.

2) Др Алојзије Жупан, „Католичка црква - историјат, врећење и њен задатак“, Јубиларни 
зборник живота и рада Срба, Хрвата и Словенаца 1918-1928, II део, Београд, 1929, стр. 
638.

3) Српске новине, бр. 199, 3. септембар 1914.
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цр кве них слу жби, ис кљу че ње др жа ве над свим цр кве ни има њи ма 
и при хо ди ма, не сме тан „са о бра ћај“ вер ни ка у зе мљи и ино стран-
ству, да се вер ска на ста ва из во ди ис кљу чи во под над зо ром ка то-
лич ке цр кве, да се де ца из ме шо ви тих бра ко ва вас пи та ју ис кљу-
чи во у ка то лич ком ду ху и слич но. Ту је ка то лич ка цр ква до шла у 
раз лаз са др жа вом, јер су брак, школ ство, имо ви на, по пу ња ва ње 
слу жби и дру го од ви тал них ин те ре са за сва ку др жа ву. Али кон кор-
дат ско пи та ње ни је ску ну то са днев ног ре да, већ са мо од ло же но.

За го вор ни ци тог кон кор да та су сма тра ли да он не угро жа ва ви-
тал не ин те ре се др жа ве. Пре го ва рач са Ва ти ка ном, Лу јо Вој но вић, 
сма тра да се кон кор да том „од стра њу је“ су коб из ме ђу цр кве и др жа-
ве. Он пи ше: „До ста ће би ти да чи та о це увје рим да сам узео пе ро 
у ру ке о од бра ну кон кор дат ске по ли ти ке на ше др жа ве, из чи сто-
га ро до љуб но га уби је ђе ња, да се ово пи та ње на ших од но са са Св. 
сто ли цом има да др жи ви со ко над свим про ла зним и пар тиј ским 
ин те ре си ма“.4)

Кон кор дат из 1935. је де ло кра ља Алек сан дра и вла де Бо го љу-
ба Јев ти ћа, али је као врућ ке стен гур нут у ру ке Ми ла на Сто ја ди-
но ви ћа.

Кон кор дат из 1935. имао је сво је при ста ли це код срп ског на ро-
да (код на ци о нал них ор га ни за ци ја- Со ко ла, На род не од бра не, чет-
ни ка) у вла да ју ћој ју го сло вен ској ра ди кал ној за јед ни ци и ма њем 
де лу цр кве, а про тив ни ке у срп ској опо зи ци ји и ве ћем де лу цр кве, 
би ло је и оних ко ји су по ку ша ва ли за у зе ти не у тра лан став по том 
пи та њу, по пут про фе со ра Ми ха и ла Или ћа.

Нај ви ше бу ре иза зва ла је тач ка пр ва из На цр та кон кор да та 
1935. Та тач ка ка же: „Ка то лич кој цр кви при зна је се, у сва ком од 
ње них об ре да, пу но пра во да сло бод но и јав но вр ши сво ју ми си ју 
у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји“. Опо зи ци ја је то са че ка ла на нож, а при-
ста ли це кон кор да та су сма тра ле да то са мо по се би не зна чи ни шта 
по себ но. Опо зи ци ја је ти ме сма тра ла да ка то лич ка цр ква фак тич ки 
сма тра пра во слав це за не хри шћа не; „на тај на чин, кон кор дат као да 
пре тва ра на чу др жа ву у обје кат ка то лич ке ми си је, као да је она не-
ка не про све ће на др жа ва. Та ква од ред ба отва ра вра та про зе ли ти зму, 
што је опа сно за вер ски мир у др жа ви“.5) На при мер, у Аустриј ском 
кон кор да ту из 1933. у пр вој тач ки пи ше да се Ри мо ка то лич кој цр-

4) Др Лујо Војновић, Конкордат са Св. Столицом и наше национално питање, Загреб 
1923, стр. 5.

5) Пројекат Југословенског конкордата и важећи конкордати, Београд, 1937, стр. 8.
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кви омо гу ћу је да у об ре ди ма има пра во „на сло бод но вр ше ње ње-
зи не ду хов не вла сти и јав но вр ше ње кул та“, што опо зи ци ја сма тра 
за не што са свим дру го од ми си је.

За тим је у пе ри о ду од 1935-1937. на стао чи тав низ бро шу ра 
ко је су ве ћи ном би ле про тив кон кор да та. Де таљ но су ана ли зи ра ли 
свих 38 та ча ка На цр та кон кор да та; при ста ли це су сма тра ле да се у 
њи ма не угро жа ва др жав ни су ве ре ни тет; док је опо зи ци ја сма тра-
ла да кон кор дат са др жи низ не по вољ них ре ше ња ко ја се од но се 
на брач не од но се, цр кве не при хо де, так се, имо ви ну ве ро за кон ског 
фон да, па тро не, аграр ну ре фор му и слич но.

Опо зи ци ја је ис ти ца ла да са мо ма ли број др жа ва има кон кор дат 
(све га 12 од та да 66 не за ви сних др жа ва). Кон кор да том се, по ми-
шље њу опо зи ци је, да је пред но стр ка то ли ци ма и угро жа ва др жав ни 
устав: „Та раз ли ка, ме ђу тим, чи сто фор мал на по сво јој при ро ди, 
од ути ца ја је и по са му су шти ну ства ри, та ко да се од фор мал не 
пре тва ра у ствар ну чак и у слу ча ју да кон кор дат са др жи углав ном 
исте она кве од ред бе ка кве се на ла зе у уну тра шњем цр кве ном за-
ко но дав ству. Уоста лом, кад кон кор дат не би пру жао ни шта ви ше 
од обич ног за ко на, не би се ни Ри мо ка то лич ка цр ква тру ди ла да у 
ње га уне се од ред бе ко је се већ на ла зе у по зна тим за ко ни ма др жа ве 
са ко јом се скла па кон кор дат“.6)

Опо зи ци ја је сма тра ла да су у про тив реч но сти чла но ви 7 и 8 
На цр та. У чла ну 8 се ка то лич ким све ште ни ци ма за бра њу је при па-
да ње по ли тич ким стран ка ма и уоп ште по ли тич ко ор га ни зо ва ње, 
ко је ће би ти „про пи са но“ од стра не др жа ве; али у чла ну 7 сто ји 
сле де ће; „Од све ште них ли ца не мо гу суд ске, или дру ге вла сти, 
зах те ва ти да ва ње оба ве ште ња о ли ци ма или о ства ри ма, ко је су 
она мо гла са зна ти под окри љем тај не ве за не за њи хо ву ду хов нич ку 
слу жбу, ни ти она мо гу би ти го ње на због то га“ – опо зи ци ја је сма-
тра ла да се ти ме пот пу но по ти ре др жав ни су ве ре ни тет Ју го сла ви је.

Опо зи ци ја по ри че ста во ве да се Ри мо ка то лич ка цр ква од ре кла 
по ли тич ких пра ва. Члан 10 го во ри да ка то лич ка цр ква „на те ри то-
ри ји сво је соп стве не ју рис дик ци је има“ сву власт над по ста вља-
њем и ме ња њем свог осо бља. То се прав да ло упо ре ђи ва њем са 
аустриј ским и не мач ким кон кор да том. Епи скоп Пла тон је због то га 
на пи сао сле де ће: „Али, пре све га, зар наш кон кор дат мо ра да бу де 

6) Др Михаило Илић, Пред конкордатом, Београд 1937, стр. 6.
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скуп свих из у зет них при ви ле ги ја, ко је да ју Ри мо ка то лич кој цр кви 
сви кон кор да ти на зе маљ ској ку гли за јед но“.7)

Ти ме би се ка то лич ка цр ква из у зе ла из прав ног по рет ка на ше 
зе мље, ко ри сте ћи сво ју спе ци фич ност и то што не ма за кон ску ре-
гу ла ту ву као пра во слав на и му сли ман ска ве ра у др жа ви. Ми ха и ло 
Ла но вић. За го вор ник кон кор да та, пи сао је још 1925. сле де ће: „Ја 
ми слим, да не би би ло зго ре га, да се овај јав но прав ни зна чај ка-
то лич ке цр кве, ње зи них ин сти ту ци ја и ор га на у на шој кра ље ви ни 
на ро чи то ис так не у на шем кон кор да ту. Ти ме не би, у ства ри, цр кви 
учи ни ли ни ка кве но ве кон це си је, а до би ли би смо јед но ја ко упо ри-
ште за мно ге на ше зах те ве; ко ји ло гич ном ну ждом ре зул ти ра ју из 
јав но прав ног по ло жа ја ка то лич ке цр кве у на шој др жа ви, и оба ве за-
ли би смо вр хов но ње зи но пред став ни штво да нам при ви ле ги са ни 
по ло жај цр кве кви ти ра од го ва ра ју ћим кон це си ја ма др жа ви ко је би 
у ства ри би ле ипак је дан из у зе так од оп ште га цр кве но га пра ва“.8)

Кон такт ка то лич ких све ште ни ка са ино стран ством, пре ма Све-
тој сто ли ци, нор мал на је ствар, док то у пра во сла вљу због ауто ке-
фал но сти, ни је бит на ствар.

Пи та ње ве ро на у ке је би ло спор но у од но си ма Ју го сла ви је и 
Ва ти ка на. У пре го во ри ма из 1925. ве ро на у ка ни је би ла оба ве зна, 
на став ни ке ве ро на у ке има но вао је би скуп у спо ра зу му са вла сти-
ма, он их је та ко ђе раз ре ша вао зва ња. Кон кор да том из 1935. би ло 
је оба ве зно уче ње ве ро на у ке у шко ла ма и то 2 ча са не дељ но и у 
др жав ним и при ват ним шко ла ма. Школ ски уџ бе ни ци ни су сме ли 
са др жа ва ти ни шта што би би ло про тив но вер ским на ше ли ма. Про-
тив ни ци кон кор да та же сто ко су на па ли ове од ред бе и у јед ној бро-
шу ри је пи са ло: „Пре ма ово ме, по ред свих ов де го ре по ме ну тих 
ја сних уре да ба из др жав ног уста ва и из оба ве зних ме ђу на род них 
уго во ра, од ред бе из про је ка та кон кор да та до би ја ју пре ва гу у на шој 
зе мљу та ко да су др жав не шко ле под ути ца јем Ри мо ка то лич ке цр-
кве“.9)

Бра ни о ци кон кор да та су сма тра ли да овим ни је угро жен су-
ве ре ни тет др жа ве, већ да се са мо прав но ре гу ли ше оно што већ 
„по сто ји и де лу је“; тај про цес се од ви ја, пре ма њи ма, и у др жа ва ма 
ко је има ју јед на ко и у оним ко је не ма ју кон кор дат. Пре ма њи ма, од-

7) Епископ Платон, И опет о конкордату, Сремски Карловци, 1937, стр. 20.
8) Др Михаило Лановић, Конкордат Југославије с Ватиканом, Београд 1925, стр. 51/52.
9) Примедбе и приговори на пројекат конкордата између наше државе и Ватикана- 

парафираног 25.7.1935. год. Београд, 1936, стр. 94.
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ред бе кон кор да та из 1935. „не са др же го то во ни ка кве но ви не не го 
углав ном из ра жа ва ју ону си ту а ци ју, ко ја и она ко ва жи у прак си“.10) 

Оба ве за је ка то лич ке цр кве да га ји у уче ни ци ма кон фе си о нал них 
шко ла „осје ћа ње ду жно сти пре ма до мо ви ни, др жа ви и дру штву“.

Члан 14 На цр та кон кор да та ка же: „Др жа ва при зна је прав ну 
лич ност и особ ност за вр ше ње свих пра ва ко ја ода тле про ис ти чу 
ка то лич кој цр кви о ње ним уста но ва ма, ко је пре ма ка нон ском пра ву 
ужи ва ју та кву лич ност. На пред по ме ну те уста но ве пред ста вља ће 
њи хо ве за ко ни те ста ре ши не“. Чла но ви На цр та (од 16 до 23) го во-
ре о еко ном ским од но си ма ка то лич ке цр кве и др жа ве. Опо зи ци ја 
је сма тра ла да ка то лич ка цр ква има са мо стал ност ми мо про пи са у 
при вре ди Ју го сла ви је. Пре ма њи ма, при хо ди и рас хо ди ка то лич ке 
цр кве су ми мо кон тро ле др жа ве, као и њи хо ва еко ном ска ве за са 
Ва ти ка ном. По себ но је на пад нут члан 22, где се го во ри о вра ћа њу 
зе мље ка то лич кој цр кви због из ве де не ре фор ме. Члан 21, где пи ше: 
„Сви јав ни па тро на ти др жа ве и те ла ко ја под њу пот па да ју, као и 
при ват ни па тро на ти у ве зи са по се дом др жав них не по крет но сти, 
мо ра ће се уки ну ти“; опо зи ци ја је ова кав члан ока рак те ри са ла као 
не при хва тљив за др жав ни су ве ре ни тет.

Мир ко Ком не нић, по сла ник из ре до ва опо зи ци је, јед ном је 
при ли ком ре као: „Овим кон кор да том, као што из све га ја сно про-
ис ти че, кр њи се др жав ни су ве ре ни тет, бри шу се од ред бе Уста ва 
ко је ни су у скла ду са Уго во ром, а у нер пре дви ђе ним слу ча је ви ма, 
шти ни је су сме ли да пот пи шу и при ме 1855. ни Фра њо Јо сип ни 
Бах, ва жи са мо ри мо ка то лич ко ка нон ско пра во; да кле, зби ља као 
у сред њем ве ку; ма да ни је смо из гу би ли рат, на про тив, по сле на ше 
слав не на ци о нал не по бе де, у на шој зе мљи има ло би да ва жи ту ђе 
пра во, иако су ве ре на др жа ва не мо же де ли ти власт, ни ти мо же има-
ти два го спо да ра, јед ног у Бе о гра ду, а дру гог у Ри му. На ша др жа ва 
мо ра свој су ве ре ни тет љу бо мор но бра ни ти по при ме ру Кра ље ви не 
Ср би је 1914. го ди не, не жи ца ју ћи се у од бра ни сво га су ве ре ни те та 
и до сто јан ства, по сле два кр ва ва ра та, уга зи ти у тре ћи гро зни свет-
ски рат- хва та ју ћи су у ко штац са сил ним Го ли ја том“.11)

Чла но ви од 24 до 28 На цр та кон кор да та из 1937. го ди не, ко је 
се од но се на шло ко ва ње ка то лич ких ка дро ва, та ко ђе су на и шле на 
же сто ко про ти вље ње опо зи ци је. Сма тра ло се да та кво школ ство 

10) Конкордат и критика конкордата, Београд 1937, стр. 58.
11) Говор Мирка М. Комненовића у Народној Скупштини 21. јула 1937. о конкордату, 

Сремски Карловци, 1937, стр. 26-27.
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не ма ни ка кве ве зе са про свет ном по ли ти ком Кра ље ви не Ју го сла-
ви је. Спо на са Ва ти ка ном та ко по ста је не са мо ду хов на већ и ор га-
ни за ци о на што на ру ша ва су ве ре ни тет Ју го сла ви је. 

Чла ном 32 ре гу ли са ни су брач ни од но си. Опо зи ци ја је сма тра-
ла да је ту угро жен ци вил ни брак, јер се у слу ча ју спо ра да је пред-
ност цр кве ним су до ви ма. Дао чла на 32 са др жи сле де ће: „У слу-
ча ју ме шо ви тих бра ко ва, гра ђан ске вла сти ће по ра ди ти да се, на 
зах тев увре ђе не ка то лич ке стра не, по шту је јем ство да то од стра не 
су пру жни ка, да ће сви си но ви и кће ри без из у зет ка, би ти од го је ни 
у ка то лич кој ве ри“ што се сма тра ло не до пу сти вим. То је би ло у 
су прот но сти са брач ним пра вил ни ком Срп ске пра во слав не цр кве. 
Чак и књи га ко ју су са ста ви ле при ста ли це кон кор да та „Тек сто ви 
про јек та за ко на о Кон кор да ту“, по во дом тог чла на, пи ше упо ре ђу-
ју ћи кон кор дат са срп ским за ко но дав ством: „С об зи ром на пи та ње 
ко је овај члан про јек то ва ног кон кор да та са др жи, не ка чи та лац па-
жљи во и до кра ја про чи та ка ко сам члан, та ко и све на ово пи та ње 
од но се ће се и ов де цр та не па ра гра фе Брач ног пра вил ни ка Срп ске 
пра во слав не цр кве. Пре ма то ме, ми се уз др жа ва мо сва ког ко мен та-
ри са ња ово га чла на кон кор да та, по што текст у кон кор да ту не мо же 
би ти кри ти ко ван ка да су узму у об зир про пи си из Брач ног пра вил-
ни ка Срп ске пра во слав не цр кве“.12)

До га ђа ји око (не)усва ја ња кон кор да та из 1937. го ди не су од и-
гра ли да ле ко се жну уло гу у од но си ма Ср ба и Хр ва та. Ср би су пре-
те жно кон кор дат као же љу ка то лич ке цр кве да пра во слав це пре ве-
де под свој скут, а Хр ва ти су кон кор дат пре те жно схва ти ли као ме-
ђу на род ни уго вор. Спо ра зум Цвет ко вић –Ма чек из 1939. угро зио 
је др жав ни су ве ре ни тет мно го ви ше не го кон кор дат, тад је вер ско 
пи та ње ре ше но као спо ред но. „Хр ват ски днев ник“ ор ган Ма че ко-
вог ХСС, пи сао је да је спо ра зум „тек по че так ри је ша ва ња хр ват-
ског пи та ња, да је Бач ка хр ват ска и да Хр ват ска има да об у хва ти 
све оне те ри то ри је до кле до пи ре ка то лич ка вје ра“.13) Кон кор дат ско 
пи та ње је та ко ски ну то с днев ног ре да.

Сре та Ми ло ше вић, про тив ник кон кор да та, пи сао је: „Са ово-
га раз ло га, као и раз ло га ко је смо из не ли до са да, овај пред ло же-
ни кон кор дат не тре ба усво ји ти и та ко се мо же иза зва ти по тре ба 
са ста вља ња но во га пра знич ног уго во ра за Ва ти ка ном, јер јед ном 
ли се из гла са овај кон кор дат, ова кав, ни ка да доц ни је ин тер кон фен-

12) Текстови из пројеката закона о Конкордату, Београд 1937, стр. 32.
13) Бранко Миљуш, Споразум 1939. године, Виндзор, 1957, стр. 17.
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си о нал ни за кон не ће мо ћи да утре и да из гла ди оно што се овим 
кон кор да том стек не, ни ти се ствар мо же по вра ти ти у пре ђа шње 
ста ње“.14)

Очи глед но да про блем кон кор да та има сво ју су штин ску и фор-
мал ну стра ну, сво ју прав ну и по ли тич ку по за ди ну.

Конкордатсправославнимисловенскимдржавама

По ста вља ње Кон кор да та с пра во слав ним и сло вен ским др жа-
ва ма увек је иза зи ва ло по ли тич ке и прав не кон се квен це. По ста-
вља ло се пи та ње да ли је то оби чан ме ђу на род ни уго вор или по ли-
тич ка (вер ска) ак ци ја ри мо ка то лич ке цр кве. 

По љак про фе сор Та де уш Вло дар чук је у Вар ша ви 1986. го ди не 
из дао у два то ма ве ро ват но на ре пре зен та тив ни је де ло »Кон кор да-
ти« у ко ме опи су је све Ко нор да те у исто ри ји или уго во ре слич не 
Ко но кра ти ма. У XIX и XX ве ку Ва ти кан је Кон кор да те скло пио са 
сле де ћим пра во слав ним и сло вен ским др жа ва ма: Ср би јом, Кра ље-
ви ном Ју го сла ви јом, Цр ном Го ром, Ру му ни јом, Пољ ском, уго во ре 
са Ру си јом, Че хо сло вач ком и со ци ја ли стич ком Ју го сла ви јом.На ро-
чи то је био про блем ма њин ско ка то лич ко ста нов ни штво.

Око Кон кор да та је по сто ја ло те о ло шко, прав но и по ли тич ко 
раз ми мо и ла же ње. 

Ин те ре сан тан је слу чај Кон кор да та, Ва ти ка на и Аустри је из 
1855. го ди не. По ста вља ло се пи та ње да ли он по сле ре ор га ни за ци-
је Хаб сбур шке мо нар хи је вре ди у истом сми слу а по го то во по сле 
рас па да Аустро у гар ске 1918. го ди не. Пра во слав ни пи сци су сма-
тра ли да Кон кор дат из 1855. не ва жи, по го то ву не на сло вен ским 
и пра во слав ним де ло ви ма Аустро у гар ске. Д. Ру ва рац пи ше: »Да 
Кон кор дат из 1855. го ди не не по сто ји ви ше ни у Хр ват ској и Сла-
во ни ји, и хр ват ски на уч ња ци тре ба ју јед ном да пре ста ну са сво јом 
сме шном тврд њом да он у њи ма и да нас по сто ји и ва жи, јер и та 
њи хо ва сме шна тврд ња са мо уве ли ча ва ме га ло ма ни ју код њи хо ве 
омла ди не, ко ја им не да да уви де шта им је од ко ри сти, шта од ште-
те, и ко ја ће их упро па сти ти«.15)

14) Срета Милошевић, Један проблем о основи компетенције и односу државе и цркве у 
вези са конкордатом, Лесковац, 1937, стр. 67-68.

15) Д. Руварац, АустријскиКонкордатиХрвати,Сремски Карловци, 1902, стр. 24.
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Не ки хр ват ски пи сци сма тра ју да је Кон кор дат по зи тив на нор-
ма не са мо по сле на год бе из 1867. го ди не, већ и да ва жи за Хр-
ва те на кон сло ма Мо нар хи је 1918. го ди не, на те ри то ри ји Кра ље-
ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Та ко хр ват ски пи сац Едо Ло врић 
пи ше: “Док је још по сто ја ла Аустро у гар ска мо нар хи ја би ло је у 
на шој јав но сти раз ли чи тим по во ди ма го во ра о то ме, да ли је Кон-
кор дат од 18. ко ло во за 1855., т.зв. аустриј ски Кон кор дат ври је ди 
у Хр ват ској и Сла во ни ји. На кон сло ма Аустро у гар ске Мо нар хи је 
још се че шће по ја вљи ва ло то пи та ње у на шим јав ним гла си ли ма. 
Ми шље ња, ко ја су се у том об зи ру из ра жа ва ла, би ла су опри јеч-
на”.16) Ме ђу те о ло зи ма и прав ни ци ма у хр ват ској јав но сти би ла су 
раз ли чи та ста но ви шта. “По што је ово пи та ње још и да нас ва жно 
и ак ту ел но за Хр ват ску и Сла во ни ју, а ти ме и уоп ће за на шу но ву 
др жа ву”. По сле раз ма тра ња Кон кор да та из 1855. и но во на ста ле си-
ту а ци је Едо Ло врић за кљу чио је да иако је ство ре на но ва др жа ва 
Кра ље ви на СХС “у под руч ју Хр ват ске и Сла во ни је као др жав ни 
за кон још све у диљ у кре по сти прав ној, уко ли ко ни је ка сним на-
шим за ко ни ма до ки нут”.17)

По себ но је ин те ре сан тан уго вор са Цар ском Ру си јом, иако ни-
је имао ка рак тер Кон кор да та. У Ру си ји су ка та ло ци би ли скон цен-
три са ни у Пољ ској ко ја је та да би ла у са ста ву Ру си је, а би ло их је 
не што у Укра ји ни и по гра до ви ма. 

Ме ђу мно гим Кон кор да ти ма и уго во ри ма са чи ње ним у дру гој 
по ло ви ни XИX ве ка, по себ ну па жњу за слу жу ју уго во ри са чи ње ни 
с Цар ском Ри си јом.

Уго вор из 1847. го ди не о ко ме смо већ пи са ли био је не пот-
пун и ни је ре ша вао мно го бит ног за пи та ње Цр кве. Уоста лом, био 
је по ни штен цар ским ука зом од 22. но вем бра (4. де цем бра) 1866. 
год. пре све га ре зул та та тим до га ђа ја у Пољ ској и бли ске њој ре пре-
сив не по ли ти ке цар ске вла сти и та ко ђе де ма ски ра ју ће ту по ли ти ку 
де кла ри са не Ва ти ка ном. Ту је пре све га о из да тој од ва ти кан ског 
се кре та ри ја та вла де пу бли ка ци ји “Еспо си зи о не” од 15. но вем бра 
1866. го ди не, ко ја је би ла збир до ку ме на та ко ји су се ти ца ли од но-
са из ме ђу Св. Сто ли це и Цар ске Ру си је, по чев ши, од ме мо ран ду ма 
уру че ног од стра не ца ра Ни ко ла ја I Гру гу ру XVI на ауди јен ци ји 13. 
де цем бра 1845. до пап ског по здрав ног го во ра од 29. ок то бра у ко ме 

16) Едо Ловрић, ВриједностиКонкордатауХрватскојиСлавонијипријеинаконслома
АустроУгарске, Загреб, 1921, стр. 3.

17) Исто, стр. 28.
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па па Пи је IX го во ри о “ту зи” ко ја је ис пу ни ла на ше ср це ви дев ши 
не сре ћан и за ве ли ко олак ши ва ње по ло жај у ко јем се на ла зи ка то-
лич ка Цр ква у Кра ље ви ни Пољ ској и Цар ству Ру сиј ском”. (За јед-
но око сто до ку ме на та). По по ни ште њу Кон кор да та ста тус цр кве у 
Ру си ји ре гу ли сан је јед но стра ним цар ским ука зи ма. Та кве при ли ке 
тра ја ле су до за кљу чи ва ња тзв. “увод ног спо ра зу ма” из ме ђу Све те 
Сто ли це и Ру си је, пот пи са ног од стра не про нун ци ја апо стол ског у 
Бе чу, кар ди на ла Лу до ви ка Ја ко бин ског и ам ба са до ра Ру си је у Бе чу 
Ф.д Об ри ла, 19 (31. ок то бра 1880. го ди не).

Тај уго вор, по свом ка рак те ру увод ни је и зах те ва да ље уса-
гла ша ва ња, оба ве шта ва о от пу шта њу ар хи би ску па Кра шин ског на 
ње го ву мо блу из вил њан ске би ску пи је (тач.1); от пу шта ња ар хи би-
ску па Фе лин ског са по ло жа ја ор ди на ри ју са вар шав ског и име но ва-
ње на ње го во ме сто дру гог кан ди да та (тач.2); от пу шта ње би ску па 
Же ву ског са ме ста за ступ ни ка би ску па вар шав ског и да ва ње до зво-
ле за ње го во хап ше ње Ру си је (тач. 3); име но ва ње но вих би ску па-
на ме сни ка за Мо ги љев и Сан до мјеш узи ма ју ћи у об зир поодмaкле 
го ди не та мо шњих ор ди на ри ју са (тач ка 4); име но ва ње ди је це зних 
би ску ша за Телш, Лу блин и Плоцк (тач. 5); пре ла зак до та да шњег 
би ску па жи то мир ског Бо ров ског у јед ну од упра жње них сто ли ца 
би скуп ских (тач.6). У на став ку уго вор пред ви ђа да ће се “цар ска 
власт сло жи ти са Све том сто ли цом у но ми на ци ји би ску па” (тач. 7).

Тач ка 8 увод ног уго во ра пред ви ђа да “ди је це за кјелц ка” бу де 
ка но ни за циј ски уна пре ђе на и из дво је на од ди је це зе кра ков ске. Са-
да шњи управ ник кјелц ки би ће услед то га име но ван за ди је це зног 
би ску па”.

Члан 10 пред ви ђа да цар ска власт не мо же, узи ма ју ћи у об зир 
на ве де не узро ке, из ра зи ти и са гла сност на мол бу Апо стол ске сто-
ли це ко ја се од но си на име но ва ње мин ске, под ла ске и ка ме њиц ке 
ди је це зе, ме ђу тим, сла же се да го ре име но ва не ди је це зе бу ду по ве-
ре не ад ми ни стра то ри ма апо стол ским: ди је це за мин ска – ар хи би-
ску пу мо ги љев ском, ди је це за под ла ска-би ску пу лу бел ском, а ди-
је це за ка ме њиц ка – би ску пу луд ско-жи то мир ском, све до ко нач ног 
спо ра зу ма цар ске вла сти са Апо стол ском сто ли цом, ко ји се ти че 
тог про бле ма. 

У тач ки 11 “цар ска власт же ли од го во ри ти стал ној бри зи и на-
по ри ма Ње го ве Све то сти у обра зо ва њу све штен ства /.../ оста вља-
ју ћи ре зер ву у ди ску си ја ма о том пред ме ту до бу ду ћих пре го во ра 
у Ри му”. Ујед но власт твр ди да ће ука зи ва ти по моћ они ма ко ји ма 
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је то по треб но у гра ни ца ма мо гућ но сти, та ко ђе по ма га ти за те ве и 
ма те ри јал не оску ди це ло кал них се ми на ри ја”.

На ред не две тач ке ти чу се за је дич ког уче шћа би ску па у ду хов-
ној Ака де ми ји Пе терс бур гу, ме ђу тим у тач ки 14. (за вр шној) цар ска 
власт твр ди да ће “ра ди олак ши ца би ску пу у из вр ша ва њу њи хо-
вих за да та ка из ло жи ти де таљ ном пре гле ду све од ред бе и ло кал ну 
упра ву за ко ју им бу де ука за но од Све те Сто ли це, као и од ред бе 
ко је не од го ва ра ју све ште нич ком ви со ком по ло жа ју или су штет не 
за ре ли ги о зни жи вот и по на ја вље ном под ра зу ме ва се при сту па ње 
по сте пе ном от пу шта њу или до во ђе њу у ред пре ма по тре би”.

Ре зул та том тог “при прем ног спо ра зу ма”, чи ји текст је по ми-
њао у свом збор ни ку Мер ца ти, би ло је пи смо да ти ра но у Ри му 12 
(24) де цем бра 1882 а па ра фи ра но у име цар ске вла сти од Ми ха-
и ла Бу те ње ва, у ко јем, по зи ва ју ћи се на то. 10 “увод ног спо ра зу-
ма” – мо ли па пу да “ар хи би ску пу-ми тро по ли ту Мо ги ље ва оста не 
по ве ре на ад ми и стра ци ја апо стол ска ди је це за мин ске, би ску пу љу-
бљан ском – ад ми ни стра ци ја апо стол ска ди је це за под ла ске, а би-
ску пу луд ско-жи то мир ском-ад ми ни стра ци ја апо стол ска ди је це за 
ка ме њиц ке”.

У од го во ру кар ди нал Л. ја ко би ни, се кре тар вла де, у пи сму 
упу ће ном цар ској вла сти све до чи да “је Све ти отац сла жу ћи се с 
мол бом из ра же ном од вла сти Њ.Ц.М. Ца ра Ру си је, од лу чио да Ан-
то ни ју Фи јал ков ском, ар хи би ску пу мо ги љев ском бу де по ве ре на 
ад ми ни стра ци ја апо стол ска мин ске ди је це зе, оста вља ју ћи случ ну 
пре да ју ду жно сти би ску пу лу бел ском ад ми ни стра ци је апо стол ске 
под ла ске ди је це зе, а би ску пу луд ско-жи то мир ском ди је це зе ка ме-
њиц ке, исто вре ме но по твр ђу ју из бор тих два ју би ску па”.

Тог да на, тј. 12(24) де цем бра 1882, го ди не у ства ра њу тач ке 11 
“увод ног уго во ра” са чи њен је био спо ра зум ко ји се ти цао ду хов них 
се ми на ри ја. Од го ва ра ју ћи уго вор, ко ји су пот пи са ли Ми ха ил Бу те-
њев у име ца ра и кар ди нал Лу двих Ја ко бин ски у име па пе, са чи њен 
са мо на фран цу ском је зи ку, пред ви ђао је да “ди је це зне се ми на ри је 
оста ну под упра вом ор ди на ри ју са”. По себ но тре ба ју би ти ис пу ње-
не сле де ће тач ке:

1. Ор ди на ри ус би ра и име ну је пер со нал се ми на ри ја. Рек тор, 
ин спек тор и про фе со ри би ће име но ва ни као и до та да, уз 
са гла сност вла сти.
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2. Ор ди на ри ус мо же, ако утвр ди да су не ке ме ре с пра вом по-
треб не, по ву ћи рек то ра, ин спек то ра, про фе со ра или дру го 
по моћ но осо бље и по ста ви ти дру ге на њи хо ва ме ста. Ако не 
од ре ди на ред не, о то ме ће од лу чи ти власт.

3. Из ра да пра вил ни ка се ми на ри ја од но си се на ор га ни за ци ју и 
ад ми ни стра тив ну и еко ом ску стра ну, та ко ђе пра ва и оба ве зе 
пер со на ла, а та ко ђе из ра да пла на и про гра ма сту ди ја у над-
ле жно сти су би ску па. Што се ти че на у ке о је зи ку, исто ри је 
и ру ске ли те ра ту ре, зах те ва се прет хо дан до го вор с упра вом, 
а на уч ни ци ће би ти име но ва ни с прет ход ном са гла сно шћу 
др жав не вла сти. По рег то га, би скуп има сло бо ду око упра-
вља ња пре да ва ња, на уч ној док три ни, та ко ђе у уну тра шњој 
ди сци пли ни.

Тек сту да тог уго во ра пот пи са ног у Ри му 12(24) де цем бра, ру-
ска стра на до да ла је јед но стран услов: “Пот пи са ни је овла шћен од 
сво је вла сти да пот пи ше спо ра зум о се ми на ри ја ма, јер цар ска власт 
тре ба да по ста ви усло ве за др жав не про пи се, о ко ји ма се ни је го во-
ри ло. Рим, 12(24) де. 1882. год. – Ми ла ил Бу те њев.

До пу на спо ра зу ма о ду хов ним се ми на ри ја ма из 1882. год. био 
је спо ра зум од 2. апри ла 1897. год, ко ји је по дроб но де фи ни сао ка-
рак тер при су ства пред став ни ка др жав не вла сти на ис пи ти ма, ујед-
но са др жа вао ва жне ди рек ти ве на чи јој мо ћи се Сто ли ца апо стол-
ска сло жи ла с по сту ла том ис так ну тим од цар ске вла сти, а ко ји од-
ре ђу је: “ми шље ња до би је на на ис пи ту ће се узи ма ти с при мед ба ма 
у оп штој оце ни ре зул та та сту ди ја”, што је на рав но има ло ве зе са 
пред у зи ма њем бу ду ћи све ште нич ких по ло жа ја.

По се бан спо ра зум пот пи сан је био тог истог да на, тј. 12(24) 
дец. 1882. год. у из ра ди та ча ка 12 и 13. “увод ног спо ра зу ма” и од-
но си се на Ду хов ну ака де ми ју у Пе тро гра ду. Тај спо ра зум, ко ји су 
пот пи са ли та ко ђе М. Бу те њев и кар ди нал Лу двиг Ја ко би ни, кон ста-
ту је да “Ар хи би скуп-ми тро по лит Мо ги ље ва оста је је ди ни по гла-
вар и нај ви ши упра ви тељ Ду хов не ака де ми је у Пе терс бур гу, по ста-
вља ју ћи у од но су на њу та кву власт, ка кву сва ки би скуп из вр ша ва у 
свом ди је це зном се ми на ри ју му. Он је овла шћен да за тра жи са рад-
њу ди је це зи них би ску па при из ра ди по слов ни ка Ака де ми је.

По след њи члан, из ра ђен то га истог да на, тј. 12(24) де цем бра 
1882. год. био је јед но стра на де кла ра ци ја Ми ха и ла Бу те ње ва ко ја 
се ти ца ла тач. 14 “увод ног спо ра зу ма”. У де кла ра ци ји пред став ник 
ца ра твр ди да “Цар ска власт оста је не по ко ле бљи во енер гич на да 
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по ву че при пр вој мо гућ но сти по ме ну та из ним на на ре ђе ња упу ће-
на про тив ри мо ка то лич ног све штен ства. Као по твр да и до каз тог 
јем че ња, об зи ром на по сте пен по раст ра зум ног спо ра зу ма по на ша-
ња, цар ска власт при сту па `проприо моту` од мах по за жи вља ва њу 
спо ра зу ма и из вр ше њу пр вих две ју та ча ка већ уса гла ше них, на и ме 
ука зу је по ве ре ње 18 цар ског ука за од 14(26) де цем бра 1865. год. О 
уре ђе њу гра ђан ског све штен ства у Кра ље ви ни Пољ ској, ујед но ре-
ви зи ји Пре пи са до дат ка за указ о уре ђе њу гра ђан ског све штен ства 
у Кра ље ви ни Пољ ској.

По сле про па сти Цар ске Ру си је 1917. го ди не и ста ва ра ње Не за-
ви сне Пољ ске др жа ве тај уго вор се ни је од но сио на Со вјет ски Са-
вез и ре гу ли са ње ста ту са ка то лич ких вер ни ка у Со вјет ском Са ве зу. 
Ва ти кан ни је озбиљ но по ку ша вао да ин си сти ра с Кон кор да том са 
Со вјет ским Са ве зом.

Што се ти че Кон кор да та са Цр ном Го ром до ње га је до шло без 
не ких ве ћих про бле ма. Стал ним про ши ри ва њем те ри то ри ја Цр не 
Го ре и ње ним ко нач ним при зна њем за не за ви сну др жа ву на Бер-
лин ском кон гре су 1878. го ди не, Цр но гор ској др жа ви се на шло и 
ста нов ни штво ри мо ка то лич ке ис по ве сти. По ра зно ра зним ста ти-
стич ким по да ци ма њи хов број се кре тао из ме ђу пет и осам на ест 
хи ља да. По што се ра ди ло о да ле ко ма њем број у од но су на пра-
во слав но ста но ви штво про блем ре гу ли са ња од но са са Ва ти ка ном 
био је ла ко ре шив. “Осва ја њем Цр но гор ског при мор ја Књаз Ни ко-
ла је при мио на се бе и бри гу о сво јим ри мо ка то лич ким по да ни ци-
ма. По свој при ли ци већ кра јем 1878. го ди не он до ла зи на ми сао да 
што при је уре ди од но се са Све том Сто ли цом, јер је још 1867. го ди-
не бар ски би скуп Кар ло По стен пре нио сво ју ка те дра лу из Ба ра у 
Ска дар, гдје је би ло сје ди ште бар ско ме би ску пу и при ли ком осво-
је ња Ба ра од стра не Цр но го ра ца, па Књаз Ни ко ла ни је хтио ду го 
да гле да ка ко ње го ви по да ни ци ка то лич ке вје ре за ви се у цр кве ном 
по гле ду од Ска дар ског би ску па”.18)

Сто га је текст уго во ра прав но сро чен вр ло ла ко на обо стра-
но за до вољ ство, у чла ну пр вом сто ји: “Вје ро испвјед Ка то лич ка 
Апо стол ска рим ска вр ши ће се сло бод но и јав но у Цр ној Го ри”. А 
у чла ну пет: “Ар хи е пи ском бар ски има ће пот пу ну сло бо ду у вр-
ше њу цр кве не слу жбе и у упра ви сво је Ди је це зе: мо ћи ће вр ши ти 
сва пра ва и по вла сти це ко је му ње го во па стир ско зва ње до но си по 

18) Ристо Драгићевић, «Уговор Свете Столице с Књажевином Црном Гором 1886.
године», Записи, год. XIII, књ. XXIV, Цетиње, 1940, стр. 15.
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ре ду ко је га је цр ква одо бри ла. Ње му су под ло жни сви чла но ви Ка-
то лич ко га Све штен ства у ко ли ко то спа да у вр ше ње све ште но га 
зва ња”.19) Јед но став но, због сво је ма ло број но сти у од но су на пра-
во слав це ка то ли ци ни су би ли опа сност по цр но гор ску др жа ву, па је 
књаз Ни ко ла “ви ше од ико га же лио да до би је то пра во за ка то ли ке 
у Цр ној Го ри”.

Исто та ко ни је био спо ран ни Кон кор дат Ва ти ка на са Кра ље-
ви ном Ср би јом. Скло пљен је чак у рат ним не при ли ка ма. “До Бер-
лин ског Уго во ра 1878.г. ка то ли ци у Ср би ји су ста ја ли углав ном 
под ре жи мом ка пи ту ла ци ја. Њи хов глав ни за штит ник, сем за ко на 
у Ср би ји, био је аустриј ски кон сул, по што су ка то ли ци у Ср би ји 
углав ном де лу сво ме би ли аустриј ски по да ни ци. По сле про гла ше-
ња не за ви сно сти Ср би је 1878.г. пи та ње ка то лич ке цр кве у Ср би ји 
ни је би ло ре ше но. У ме се цу ма ју 1881. го ди не ђа ко вач ки би скуп 
Штро сма јер пи сао је Сто ја ну Но ва ко ви ћу пи смо и из нео осно ве 
за Кон кор дат са Св. Сто ли цом. Штро сма јер је то из нео по же ли 
Вла де у Ср би ји, ко ја му је из ја вље ња при ли ком ње го ва ба вље ња у 
Бе о гра ду 1880.”.20)

У Ср би ји је кра јем XIX ве ка би ло ма ло ка то ли ка, по не ким 
по да ци ма са мо око се дам хи ља да, а по сле бал кан ских ра то ва око 
два де сет де вет хи ља да. Од то га мно ги су у Ср би ји бо ра ви ли са мо 
при вре ме но по слу жби. “Кад се рат 1912. за вр шио, он да је Вла да 
ср би јан ска, има ју ћи пред со бом но ви по ло жај и ста ње, са ста ви ла 
јед ну на ро чи ту ко ми си ју са за дат ком да про у чи пи та ње о кон кор-
да ту. У но вим кра је ви ма број ка то ли ка, срп ских др жа вља на, пео се 
тад на 29.000 ду ша”.21)

Основ ни циљ срп ске вла де и срп ске пра во слав не цр кве био је 
да ка то ли ци у Ср би ји не бу ду под вер ском за шти том Аустро у гар-
ске, јер би та да Аустро у гар ска ко ри сти ла у по ли тич ке свр хе. С то га 
је Вла да на че лу са Ни ко лом Па ши ћем ра ди ла на до но ше њу Кон-
кор да та, јер он та да ни је био ни ка ква опа сност за срп ску др жа ву.

Члан пр ви Кон кор да та Ср би је и Ва ти ка на из 1914. гла си: “Ка-
то лич ка Апо стол ска ве ро и спо вест сло бод но јав но вр ши ће се у 
Кра ље ви ни Ср би ји”, члан дру ги гла си: “Уста но вља ва се у Кра ље-
ви ни Ср би ји јед на цр кве на по кра ји на, са ста вље на из бе о град ске 

19) Исто, стр. 22.
20) Јовановић М. Јован, „Србија и Ватикан 18781912“, Гласник Српске православне 

Патријаршије, С. Карловци 1937, 1-2, год. XVIII, стр. 6.
21) Исто, стр. 8.
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ар хи е пи ско пи је са се ди штем у пре сто ни ци, чи ја област об у хва-
та гра ни це Ср би је пре лон дон ског и бу ку ре шког уго во ра о ми ру 
од 1913. год. Из су фра ган ске скоп ске епи ско пи је, са сре ди штем у 
Ско пљу, чи ја област об у хва та но во о сло бо ђе не кра је ве пре ла зе ћи 
из над ле жно сти вер ске про па ган де”.22)

По што ни су пред ста вља ли опа сност за др жа ву и пра во сла вље, 
сва спор на пи та ња ре ше на су у ко рист ка то ли ка. Та ко, на при мер, 
члан че тр на ест гла си: “Ка то лич ки су пруг у ме шо ви тим бра ко ви ма 
за кљу чен пред ри мо ка то лич ким све ште ни ком, има ће пра во да уго-
во ри да де ца из тог бра ка бу ду вас пи та на у ка то лич кој ве ро и спо-
ве сти”.23)

Што је ка сни је у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји пред ста вља ло не ре-
шив про блем у прав ним и те о ло шким рас пра ва ма.

Исто та ко Кон кор дат са Ср би јом је при хва ћен у Ри му и у Ва-
ти ка ну.

Ин те ре сант ни су Кон кор да ти са Пољ ском и Ру му ни јом.
У Пољ ској по сле сти ца ња не за ви сно сти број пра во слав них и 

про те ста на та био је за не мар љив. Би ло је не ко ли ко ми ли о на Је вре ја 
ко ји су ис по ве да ли Мој си је ву ве ру. С то га се Кон кор да том хте ла 
учвр сти ти ка то лич ка цр ква као кључ на дру штве на ин сти ту ци ја и 
од лу чу ју ћи фак тор у ме ђу на род ним од но си ма пољ ске др жа ве. Кон-
кор дат скло пљен фе бру а ра 1925. го ди не има 27 чла но ва. Ње го ва 
су шти на је “пот пу на сло бо да ка то лич ке цр кве у чи та вом ње зи ном 
уну тар њем жи во ту, пот пу но оси гу ра ње ло јал но сти све штен ства 
пре ма др жа ви; др жа ва и цр ква са ра ђу је је ди но у тим ства ри ма, ко је 
та кву са рад њу не по сред но из и ску ју, пре све га на по љу вер ског уз-
го ја; у свр ху аграр не ре фор ме се зе мља, ко ју има цр ква ме ће у про-
мет а све штен ству се оси гу ра ва ју по теб на сред ства за жи вот”.24) 
Пољ ска је ти ме хте ла оси гу ра ти се би не са мо ва жно ме сто ме ђу 
за пад ном ка то лич ком ци ви ли за ци јом, већ је пре тен до ва ла да бу де 
бе дем од бра не од пра во сла вља, и да љег про до ра ка то ли ци зма пре-
ма ис то ку, ка Ру си ји. Сто га је ка то лич на цр ква по ста ла до ми нант на 
уста но ва у пољ ском дру штву, по себ но у обра зо ва њу. Пр ви члан 
гла си: “Ка то лич ка цр ква, без раз ли ке об ре да, ужи ва ће у пољ ској 

22) Уговор између Србије и Ватикана, Весник Српске цркве,јун-јули 1914, год. XXV, Бео-
град, 1914, стр. 496.

23) Исто, стр. 498.
24) Фрањо Илешић, «КонкордатизмеђуПољскеиВатикана», Нови живот, књ. XXVII, св. 

1, Београд 1925, стр. 16.
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ре пу бли ци пот пу ну сло бо ду. Др жа ва га ран ту је цр кви сло бод но вр-
ше ње ње не ду хов не вла сти и цр кве не над ле жно сти, као и сло бо ду 
у упра ви и во ђе ње ње зи них по сло ва и до ба ра пре ма бо жан ским 
за ко ни ма и ка кон ском пра ву”.25)

Уме сто до та да шње три над би ску пи је (По знан, Вар ша ва и Ла-
вов) ство ре но је још две (Вил на и Кра ков).

Кон кор дат са Ру му ни јом по стао је по тре бан ка да је Тран сил ва-
ни ја при сје ди ње на Ру му ни ји у ко јој је жи ве ло ма ђар ско ка то лич ко 
ста нов ни штво. Кон кор дат скло пљен 1927. го ди не, имао је 24 чла-
на. Ру мун ска вла да се пла ши ла да Кон кор да том ка то лич ке уста но-
ве по ста не не ка вр ста екс те ри то ри јал них уста но ва а ста нов ни штво 
ка то лич ке ве ро и спо ве сти у Ру му ни ји гу би ло јав ност др жа ви. Ва-
ти кан је уве ра вао ру мун ске вла сти да не ма та кве пре тен зи је, на 
тој ком про ми сној осно ви ство рен је Кон кор дат. Члан пр ви гла си: 
“Ри мо ка то лич ка апо стол ска ве ро и спо вест свих об ре да, ис по ве да-
ће се и вр ши ти сло бод но и јав но у це лој Кра ље ви ни Ру му ни ји”. 
Ва ти кан је са ру мун ским вла сти ма мо рао са ра ђи ва ти по осно ва ма 
по ста вље ња ру ко во де ћих све ште ни ка, цр кве не сво ји не, обра зо ва-
ња и слич но. Та ко, на при мер, у де лу чла на пет пи ше: “Св. Сто ли ца 
ће пре сва ког по ста вље ња, оба ве сти ти ру мун ску вла ду о лич но сти 
ко ја се има по ста ви ти да би се уста но ви ло да ли про тив ње не по-
сто је раз ло зи по ли тич ке при ро де”.26) Ру мун ска пра во слав на цр ква 
је ина че у мно го че му би ла при хва тљи ви ја за Ва ти кан јер је ра ни је 
по че ла не ке из ме не ко је су је уда ља ва ле од Ца ри град ске па три јар-
ши је и ру ске пра во слав не цр кве.

Са Че хо сло вач ком, ко ја је на ста ла по сле рас па да Аустро у гар-
ске ни је скло пљен кла си чан Кон кор дат. Скло пљен је “Мо дус ви-
вен ди” ко јим се ре гу ли ше по ло жај ри мо ка то ли ка у Че хо сло вач кој. 
Го ди не 1927. ре гу ли сан је рад Че шке, Мо рав ске и Сло вач ке би-
ску пи је. Че хо сло вач ка је већ до сти гла ни во вер ске то ле ран ци је да 
Кон кор дат у пра вом сми слу ни је скло пљен.27)

Кон кор дат са Ли тва ни јом је скло пљен 1927. го ди не. Са Бу гар-
ском и Грч ком Кон кор дат ни ка да ни је скло пљен јер је број ка то-
ли ка у тим др жа ва ма био са свим за не мар љив и ни је би ло по тре бе 
за Кон кор да том. Би ло је не ких ре гу ли са ње док је Грч ка би ла под 
Ото ман ском им пе ри јом; та ко на при мер “бра ко ви из ме ђу пра во-

25) Збирка Конкордата, Београд, 1934, стр. 67.
26) Исто, стр. 86.
27) Видети: Исто као нап. 4, том. I, стр. 257-262.
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слав них Гр ка и пра во слав них Ал ба на ца, Вла ха или Сло ве на ни су 
би ли не у о би ча је ни и ни су ства ра ли ни ка кве пре пре ке му шкар ци ма 
и же на ма ко ји су сту пи ли у брак. Брак са Гр ком ка то ли ком, без об-
зи ра на ду жи ну ње го вог или ње ног хе лен ског на сле ђа, био је не мо-
гућ уко ли ко је дан од су пру жни ка не про ме ни ве ру”.28)

О Кон кор да ту се у Ва ти ка ну пи са ло као ис кљу чи во о по зи-
тив ној ак ци ји, да се омо гу ћи рав но пра ван ста тус ри мо ка то ли ка са 
оста лим ве ро и спо ве сти ма, по себ но се то од но си ло на пра во слав не 
и сло вен ске др жа ве.

Про тив реч ност Кон кор да та из би ла је на ви де ло при ли ком не у-
спе ха да се он на мет не у Кра ље ви ни СХС 1925. од но сно Кра ље ви-
ни Ју го сла ви ји 1937. го ди не. 

При ста ли це Кон кор да та су сма тра ли да је то ис кљу чи во ме ђу-
на род ни уго вор, у мно го че му спе ци фи чан, јер се скла па са јед ном 
нео бич ном др жа вом Ва ти ка ном. Сма тра ју да се Кон кор да том не 
угро жа ва вер ска рав но прав ност и то ле ран ци ја, на про тив. 

Про тив ни ци Кон кор да та су сма тра ли да је реч ис кљу чи во о ак-
ци ји ри мо ка то лич ке цр кве (вер ској, иде о ло шкој, по ли тич кој и те о-
ло шкој) ко јом се она учвр шћу је као ва жан фак тор у др жа ви, али и 
по ти ре све оста ле ве ро и спо ве сти, за хва љу ју ћи ма те ри јал ној и ду-
хов ној пот по ри ко ју до би ја ју ри мо ка то ли ци. По го то во се то од но си 
на обра зо ва ње, ме шо ви те бра ко ве и по ро дич но вас пи та ње, где се 
све ре ша ва у ко рист ри мо ка то ли ка. 

“Кон кор дат је спо ра зум из ме ђу др жа ве и цр кве по за јед нич ким 
по сло ви ма. Ин те ре сант но је ме ђу тим, да је до да нас оста ла нео бја-
вље на са ма прав на при ро да Кон кор да та...

А ипак прав на је осо ва Кон кор да та у уго во ру и за ко ну. Уго вор 
од го ва ра од но су из ме ђу но си о ца др жав не и цр кве не вла сти, а за кон 
у од но су из ме ђу др жав не и цр кве не вла сти с јед не стра не и при-
пад ни ка др жа ве и цр кве с дру ге стра не”.29)

У ци љу очу ва ња исто риј ске те ко ви не, за јед нич ке др жа ве и одр-
жа ња ми ра и вер ске то ле ран ци је, срп ски фак то ри би ли су спрем ни 
на ком про мис. “Чи ње ни ца да је исто ри ја скла па ња Кон кор да та из-
ме ђу ју го сло вен ске др жа ве и Ва ти на ка у сво јој су шти ни исто ри ја 
стал ног др жав ног по пу шта ња пред зах те ви ма, а ка сни је и при ти-

28) Миша Глени, Балкан18041999, I, Београд, 2001, стр. 84.
29) Иван Рибар, Конкордат, исто као нап 7, стр. 10.
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сци ма Св. Сто ли це. За Ри мо ка то лич ку цр кву скла па ње Кон кор да та 
био је нај би љи на чин да обез бе ди сво је уни вер зал не ин те ре се”.30)

У на цр ту за ко на Кон кор да та из 1935. го ди не био је из раз “ми-
си ја” што је иза зва ло по до зре ње ве ли ког бро ја чел ни ка СПЦ и срп-
ских по ли тич ких пр ва ка. Сма тра ло се да је реч о по ли тич ком ак ту 
са ци љем да се угро зи пра во сла вље а не реч о обич ном ме ђу др жав-
ном уго во ру. 

“Бу ра око Кон кор да та”31) је то ком 1937. го ди не уз др ма ла це-
ло куп ну срп ску јав ност. По ја вио се чи тав низ бро шу ра, збор ни ка, 
на тип са у но ви на ма, струч них ра до ва у ча со пи си ма око Кон кор да-
та. До шло је до же сто ког су ко ба вла сти и опо зи ци је, вла сти и пра-
во слав не цр кве, су ко ба уну тар по је ди них гру па ци ја. Че сто се ни је 
ула зи ло у су шти ну про бле ма. Рас пра вља ло се емо ци ја ма, мно ги 
чак ни су ни про чи та ли текст на цр та. За вр ши ло се ком про ми сом, 
текст на цр та за ко на о Кон кор да ту ски нут је са днев ног ре да.

Кон кор дат са сло вен ским и пра во слав ним др жа ва ма био је 
про бле ма ти чан у сми слу што је то агре сив ни на ступ ри мо ка то лич-
ке цр кве у од но су на пра ов сла вље или је то ис кљу чи во ре гу ли са ње 
по ло жа ја ри мо ка то ли ка у тим др жа ва ма. Мно го је лак ше про шао у 
Пољ ској, где је би ло ве ћин ско ри мо ка то лич ко ста нов ни штво не го у 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји (СХС до 1929. го ди не) где су пра во слав ци 
би ли ве ћи на.

Кон кор дат је ина че прав но и по ли тич ки за мр шен и те жак про-
блем, по го то во сва ње го ва не ја сност и про ти ву реч ност не до ла зи 
до из ра жа ја ка да се тре ба од ре ди ти пре ма са жи во ту раз ли чи тих 
ве ро и спо ве сти и вер ској то ле ран ци ји. Пра во слав не и сло вен ске 
др жа ве, по го то во под руч је Бал ка на увек су би ли пред мет ин те ре-
со ва ња Ва ти ка на а Кон кор дат јед но од сред ста ва тог ути ца ја.
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BrankoNadoveza
CONCORDAT-ANINTERNATIONALAGREEMENT

ORPOLITICALACTION
Resume

ProblemofConcordatnotbequestionedwhenitisdirec
tedtowardsasovereignstatewiththedominantCatholic
populationorwherethepopulationbelongtoaminimal
extent.ProblemofConcordatisthedejureanddefactoin
someofitsprovisionsfavoringtheRomanCatholicfaith
andchurch,(eginmarriageswhereoneparentisRoman
Catholicchildmustalwaysbebroughtupunderthepro
visions of theRomanCatholic faith). Thus, the problem
oftheconcordatwasnotmoottheKingdomofSerbiaand
Montenegro, but later becamemoot for theKingdomof
SHSandtheKingdomofYugoslavia.Accordingtosome
concordatisaspecifictreatyVaticanandothercountries,
andtheotheronthepoliticalandreligiousactionofthe
RomanCatholicChurch.
Keywords:Concordat,Vatican,internationalagreement,
politicalaction,slavism,Orthodoxy,statesovereignty.
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