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Са же так: Рад има за циљ да ис тра жи ка ко ми тро по лит Ам фи ло хи је 
Ра до вић и епи скоп Ата на си је Јев тић ра зу ме ју Ко сов ски за вет и ка ко 
то ра зу ме ва ње на дах њу је њи хо ву ак тив ну уло гу у кре и ра њу по ли ти
ке СПЦ пре ма Ко со ву. Од на чи на на ко ји ова два кли ри ка ра зу ме ју 
Ко сов ски за вет за ви си и од го вор на пи та ње да ли је Ко сов ски за вет 
са мо при вре ме на пре пре ка у по ли тич кој ре а ли за ци ји не за ви сно сти 
Ко со ва од Ср би је или је то трај на ка те го ри ја у срп ском ра зу ме ва њу 
Ко со ва као свог иден ти тет ског те ме ља од ко га не ће оду ста ти. Рад пр
во ис пи ту је изво ре за Ам фи ло хи је во и Ата на си је во ра зу ме ва ње Ко
сов ског за ве та, ко је по ред нарoдног и бо го слу жбе ног пре да ња чи не и 
спи си вла ди ка Пе тра II Ње го ша и Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, као и аве 
Ју сти на По по ви ћа. Да ље рад ана ли зи ра члан ке, бе се де и јав не исту пе 
обо ји це ау то ра од 1980их до да нас ко ји су ве за ни за Ко сов ски за вет 
и Ко со во као за вет ну срп ску зе мљу. 
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За пад ни ме ди ји, а и не ки за пад ни на уч ни ци, твр де да косов ски мит оте
жа ва срп ско при зна ва ње Ко со ва као не за ви сне др жа ве.1 Ово је гру бо 

по јед но ста вљи ва ње ка ко хри шћан ског ка рак те ра жр тве кне за Ла за ра Хре
бе ља но ви ћа у би ци про тив Осман ског цар ства 1389. го ди не, та ко и (зло)
упо тре бе овог исто риј ског до га ђа ја с об зи ром на на ци о нал ну мо би ли за
ци ју или са мо и ден ти фи ка ци ју. Без ика кве сум ње, косов ски мит или, пре
ци зни је ре че но, Ко сов ски за вет игра ва жну уло гу ка ко у срп ском ра зу ме
ва њу Ко со ва, та ко и у на ци о нал ном са мо ра зу ме ва њу, те да би се схва тио 
од нос Срп ске цр кве пре ма Ко со ву, сва ка ко тре ба има ти у ви ду сим бо лич
ки зна чај ко ји бит ка из ме ђу срп ске и тур ске вој ске на Ко со ву по љу, ко ја се 
де си ла на Ви дов дан (15/28. ју на) 1389. го ди не, има у ко лек тив ном се ћа њу 
Ср ба. Циљ овог ра да јесте да по ка же на ко ји на чин дво ји ца срп ских бо го
сло ва и кли ри ка, ми тро по лит цр но гор скопри мор ски Ам фи ло хи је (Ра до
вић) и уми ро вље ни епи скоп за хум скохер це го вач ки Ата на си је (Јев тић), 
пр во ра зу ме ју Ко сов ски за вет, а он да и ка ко на осно ву свог ра зу ме ва ња 
Ко сов ског за ве та кре и ра ју свој по ли тич ки став пре ма пи та њу Ко со ва. Ово 
пи та ње је ва жно јер тре нут но по сто ји рас ко рак из ме ђу ви зи је ре ша ва ње 
пи та ња Ко со ва ко ји за сту па пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је Алек сан дар Ву
чић и срп ска Вла да, с јед не, и Срп ска Пра во слав на Цр ква, с дру ге стра не. 
По што су дво ји ца кли ри ка већ де це ни ја ма нај во кал ни ји и нај ан га жо ва
ни ји у кре и ра њу по ли ти ке СПЦ пре ма ко сов ском про бле му, про у ча ва ње 
во ди ље њи хо вог од но са пре ма Ко со ву, са мог Ко сов ског за ве та и ње го ва 
по ли тич ка при ме на мо же да нам и пру жи од го вор да ли он мо же да бу де 
де ло твор но сред ство у ре ша ва њу по ли тич ког про бле ма Ко со ва. На по чет
ку овог ра да ће мо се упо зна ти са жи вот ним пу те ви ма дво ји це епи ско па 
СПЦ. За тим ће фо кус би ти по ме рен на изво ре на ко ји ма они гра де ра зу
ме ва ње Ко сов ског за ве та, у пр вом ре ду на бо го слу жбе но пре да ње ве за но 
за култ Све тог вели ко му че ни ка кне за Ла за ра и ко сов ских ју на ка и из ње га 
про и за шло на род но пре да ње, као и на ви ђе ње Ко со ва и Ко сов ског за ве та 
на ста ло из пе ра тро ји це мо дер них пи са ца: Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша, Ни
ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа и Ју сти на По по ви ћа. На кра ју, па жња чи та оцa би ће 
усме ре на ка ана ли зи де ла дво ји це ау то ра по све ће ног Ко со ву и Ко сов ском 
за ве ту, а којa ће по мо ћу кри тич коисто риј ског ме то да по ку ша ти да ука же 
на мо гу ће изво ре, мо ти ве, као и на кон крет не до га ђа је ко ји су обли ко ва ли 
њи хо во ви ђе ње Ко сов ског за ве та. У об зир ће би ти узет ка ко бо го слов ски 
све то на зор дво ји це ау то ра, та ко и њи хо ве ак тив не уло ге у по ли тич ком де

1     Anna Di Lellio, “ e Missing Democratic Revolution and Serbia’s AntiEuropean Choice: 1989–2008”, 
International Journal o  Politics, Culture, and Society 22/3 (2009), 373–384: 373. 
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ло ва њу СПЦ пре ма Ко со ву. Због ра зли чи тих фор ми из но ше ња њи хо вих 
ста во ва о Ко со ву, ко је се кре ћу од чла на ка и ин тер вјуа, пре ко бе се да и јав
них го во ра, по ред ана ли зе тек ста, би ће уве де на и ана ли за дис кур са, то јест 
ана ли за њи хо вог на чи на го во ра, са на ме ром да се от кри је де ло ва ње ових 
ау то ра у сло же ним струк ту ра ма зна ња, са јед не, и мо ћи, са дру ге стра не.

Б    Х  с
Мно го број не су жи вот не ни ти ко је по ве зу ју дво ји цу кли ри ка СПЦ. Ро
ђе ни ис те 1937. го ди не, Ри сто (кр ште но име ми тро по ли та Ам фи ло хи ја) у 
Ба ра ма Ра до ви ћа у До њој Мо ра чи на пр ви (7. ја ну а ра), а Зо ран (кр ште но 
име епи ско па Ата на си ја) на дру ги дан (8. ја ну а ра) Бо жи ћа у Бр да ри ци код 
Шап ца, ова дво ји ца мла ди ћа сре ли су се као уче ни ци бо го сло ви је Све тог 
Са ве у Бе о гра ду. У том пе ри о ду упо зна ју и свог ду хов ног оца ар хи ман дри
та Ју сти на По по ви ћа, про те ра ног про фе со ра Уни вер зи те та у Бе о гра ду и 
ду хов ни ка ма на сти ра Ће ли је код Ва ље ва. Дру же ње на ста вља ју као сту ден
ти Бо го слов ског фа кул те та СПЦ, ко ји упи су ју 1958. го ди не, а свр ша ва ју 
1962, од но сно 1963. го ди не. Зо ран при ма 1960. го ди не мо на шки по стриг 
од оца Ју сти на, до бив ши име Ата на си је. По сле свр ше них сту ди ја бо го сло
вља, Ата на си је одла зи 1964. го ди не на те о ло шку ака де ми ју Ца ри град ске 
па три јар ши је на остр ву Хал ки по ред Истан бу ла, а за тим на ста вља сво је 
те о ло шко обра зо ва ње на Уни вер зи те ту у Ати ни, где 1968. го ди не док то
ри ра те зом Екли си о ло ги ја а о сто ла Па вла по Све том Јо ва ну Зла то у стом. 
За ра зли ку од Ата на си ја, Ри сто, ко ји је по ред сту ди ја те о ло ги је по ха ђао и 
сту ди је кла сич не фи ло ло ги је на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, одла зи по сле ди пло ми ра ња на пост ди плом ске сту ди је на Ста ро
ка то лич ки те о ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бер ну, ко је ка сни је на ста
вља на Пон ти фи кал ном ори јен тал ном ин сти ту ту у Ри му. По сле сти ца ња 
ма ги стра ту ре у Ри му 1965. го ди не, Ри сто одла зи у Ати ну на док тор ске сту
ди је, где се по но во сре ће са Ата на си јем. Та мо би ва за мо на шен 1967. го ди
не, до би вши име Ам фи ло хи је, а за тим 1968. го ди не по ста је и је ро мо нах. 
У је сен 1968. го ди не Ата на си је на пу шта Ати ну и одла зи на Пра во слав ни 
ин сти тут Све тог Сер ги ја у Па ри зу, где ра ди као пре да вач до 1972. го ди не. 
По сле од бра не сво је док тор ске те зе Тај на Све те Тро ји це о Све том Гри го
ри ју Па ла ми 1973. го ди не у Ати ни, Ам фи ло хи је одла зи на Све ту Го ру, где 
оста је го ди ну да на. Ата на си је на пу шта Па риз 1972. го ди не и до ла зи у Бе
о град, где би ва иза бран за до цен та на Бо го слов ском фа кул те ту СПЦ, док 
Ам фи ло хи је до ла зи као пре да вач на Пра во слав ни ин сти тут Све тог Сер
ги ја у Па ри зу 1974. го ди не. Два при ја те ља се по но во су сре ћу у Бе о гра ду 
1976. го ди не, ка да Ам фи ло хи је би ва иза бран за до цен та на Бо го слов ском 
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фа кул те ту СПЦ. Обо ји ца су по ред на став них ду жно сти би ли у не ко ли ко 
ман да та и де ка ни ове ин сти ту ци је. Ам фи ло хи је би ва иза бран 1985. го ди не 
пр во за епи ско па ба нат ског, а по сле из бо ра за ми тро по ли та цр но гор ско
при мор ског 1991. го ди не пре ла зи на Це ти ње. Ам фи ло хи ја на ба нат ској ка
те дри на сле ђу је Ата на си је до 1992. го ди не, ка да би ва иза бран на епи ско па 
но во об но вље не епар хи је за хум скохер це го вач ке и пре ла зи у Хер це го ви
ну. На тај на чин два при ја те ља из школ ских, сту дент ских и про фе сор ских 
да на би ва ју по но во за јед но као ар хи је ре ји две ју су сед них епар хи ја. Ата на
си је ће ду жност епи ско па за хум скохер це го вач ког оба вља ти до 1999. го
ди не, ка да ће се по ву ћи у ми ро ви ну због бо ле сти. Ме ђу тим, и у по то њем 
пе ри о ду ми тро по лит Ам фи ло хи је и епи скоп Ата на си је ад ми ни стри ра ли су 
упра жње ним епар хи ја ма СПЦ, и то ком 2010. го ди не би ли ад ми ни стра то
ри епар хи је Ра шкопри зрен ске и Ко сов скоме то хиј ске. Но, без об зи ра на 
то што су са мо по не ко ли ко ме се ци то ком те 2010. го ди не бри ну ли о овој 
епар хи ји, рад и ан га жман ове дво ји це бо го сло ва и кли ри ка СПЦ је пе де сет 
го ди на ве зан за Ко со во и Ме то хи ју као за вет ну срп ску зе мљу. 

Да би се ра зу ме ли ста во ви дво ји це бо го сло ва о Ко со ву и Ко сов ском за
ве ту, по треб но је ући у њи хо ве мо гу ће бо го слов ске и ли те рар не изво ре, 
од ко јих је је дан не сум њи во цр кве но пре да ње и из ње га из ра сла на род на 
тра ди ци ја по гле да на Ко сов ски бој, а дру ги мо дер ни ау то ри, по пут Пе тра 
II Пе тро ви ћа Ње го ша, Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа и Ју сти на По по ви ћа, на 
ко је они че сто ре фе ри шу.

К  с  В   К  К В н м с   Њ :  
н  Д н  П м  Њ     Ј сК  П  Д  Њ
Као што је ис та кла Ми ли ца Ба кићХаjден, уза јам но деј ство та ко зва ног 
косов ског „ми та“ и „пра ве“ исто ри је Ко со ва мо гло би да ти мно го бо љи 
по глед на ко сов ску про бле ма ти ку од по ку ша ја да се на пра ви ра зли ка из
ме ђу та два.2 Шта ви ше, без раз ма тра ња уло ге ко ју Ко со во, и као ме та фо ра 
и као исто риј ска ствар ност, игра у ства ра њу срп ског ко лек тив ног иден
ти те та, не мо же се схва ти ти не дав на кон фрон та ци ја Ср ба са За па дом по
во дом овог пи та ња. За то је ва жно по гле да ти ко ји су изво ри обли ко ва ли 
ко лек тив ну свест о Ко со ву у срп ском на ро ду.

Цен трал но ме сто у це ло куп ном усме ном пе снич ком пре да њу за у зи ма 
бит ка на Ко со ву.3 У не ко ли ко из да ња збир ки срп ских на род них пе са ма, 

2     Milica BakićHayden, “National Memory as Narrative Memory: e Case of Kosovo”, in: Maria Todorova 
(ed.), National Memory in Southeastern Europe, London: Hurst & Co., 2004, 25–40: 26–27.

3    Јо ван Де ре тић, Кратка исто ри ја ср  ске књи жев но сти, Бе о град: БИГЗ, 1983.
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Вук Сте фа но вић Ка ра џић (1787–1864) вр ши по де лу це ло куп ног усме ног 
опу са на три глав на пе ри о да или ци клу са, и то на прет ко сов ски, ко сов ски 
и по ко сов ски ци клус. Ко сов ски ци клус чи не пе сме ко је се ди рект но од но се 
не при пре му за бој на Ко со ву по љу, као и до га ђа је не по сред но по сле бо ја. 
Пе сме ву ку ја ку па ра ле лу из ме ђу је ван ђе л ских до га ђа ја Хри сто ве по след
ње ве че ре, Ју ди ног из дај ства и по то њег стра да ња на кр сту, и мо ти ва из 
Кне же ве ве че ре,4 из дај ства пле ми ћа Ву ка Бран ко ви ћа5 и по то њег стра да ња 
кне за Ла за ра и це ло куп ног срп ског плем ства, ко јим се ус по ста вља ана ло
ги ја са Хри сто вим кр сним стра да њем. Ата на си је Јев тић твр ди да је на зив 
Кне же ва ве че ра но ви јег да ту ма и да се пе сма мо жда ра ни ја зва ла Ко сов ски 
за вет или Цар Ла зар се ри во ле ва Цар ству не бе ском, ста вља ју ћи ра ди је 
ак це нат на те ста мен тар ну при ро ду Ла за ре вог опре де ље ња не го на чи ње
ни цу исто риј ског по ра за.6 Ана ло ги ја са Хри сто вим ва скр се њем из о ста је 
у бу квал ном сми слу, али се ја сно по ка зу је да је Ла за ре ва жр тва све сна и 
да из ра жа ва ње го во и опре де ље ње ње го ве вој ске за Цар ство не бе ско.7 Ме
ђу тим, иа ко се Ла за ре во хри шћан ско опре де ље ње и му че ни штво ве ли ча, 
у ис то вре ме се ла мен ти ра над из гу бље ним цар ством.

По ко сов ски ци клус пе са ма опи су је да ље стра да ња оста лог срп ског 
плем ства ко је не одо ле ва на ди ра њу тур ске вој ске, и че сто се та ин ди ви
ду ал на стра да ња опи су ју по узо ру на стра да ња и му че ни штва апо сто ла 
и ра но хри шћан ских му че ни ка. По пут Ста рог и Но вог заве та, ко ји пред
ста вља ју са вез пр во је вреј ског на ро да, а он да и це ло куп ног чо ве чан ства 
са Бо гом кроз крв ну жр тву, та ко се и Ко сов ски за вет ви ди као са вез срп
ског на ро да са Бо гом кроз крв ну жр тву Ла за ре ву и ње го вих рат ни ка, ко
ји је ис то вре ме но пу то каз на ред ним ге не ра ци ја ма Ср ба ка ко се за до би ја 
Цар ство не бе ско. 

Сви ови еле мен ти мо гу се на ћи у ра ним цр кве ним слу жба ма и по хва ла  ма 
кне зу Ла за ру, као што су Сло во косов ских бо ра ца и Ис о вест мр твог кне за 

4     Пе сма Кне же ва ве че ра у: Во ји слав Ђу рић (прир.), Ан то ло ги ја на родних ју нач ких е са ма, Бе о град: 
СКЗ, 1969, 207–209.

5     Пе сма Про ас  цар ства ср  ско га у: В. Ђу рић (прир.), Ан то ло ги ја на род них ју нач ких е са ма, 
211–214.

6     Ви де ти пре да ва ње је ро мо на ха Ата на си ја Јев ти ћа, „Ко сов ски за вет“, одр жа но на СН Ака де ми
ји, на Уни вер зи те ту у То рон ту, и ка сни је об ја вље но у Гла су Ка над ских Ср ба, сеп тем бар–ок то бар 
1985. го ди не, до ступ но на адре си: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Zitija/OdKosovaDoJadovna/
OdKosovaDoJadovna35.htm (при сту пље но 6. 1. 2014).

7     Песмe Цар Ла зар се ри во ле ва Цар ству не бе ском и Про аст цар ства срп ско га. Сту ди је Ми ло ша 
Ђу ри ћа, Ви дов дан ска ети ка, Бе о град: Ви хор, 1914; Мар ка Мар ко ви ћа, Ко со во у ра на ма, Бе о град: 
Хри шћан ска ми сао, 2005, по себ но на гла ша ва ју ове па ра ле ле са Ја ван ђе љем, док пр ва одла зи и ко
рак да ље, ус по ста вља ју ћи ана ло ги ју из ме ђу Ко сов ског бо ја и ан тич ких тра ге ди ја. 
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Ла за ра патри јар ха Да ни ла III (око 1350 – по сле 1396), По хва ла кне зу Ла за ру 
мо на хи ње Је фи ми је (Је ле не) Мр њав че вић из 1402, за тим Слу жба, По хва ла 
и Мо ли тва кне зу Ла за ру и Плач за кне зом Ла за ром не по зна тог рава нич
ког мо на ха из другe по ло винe XIV ве ка, од но сно с по чет ка XV ве ка, као и 
Нат ис на Ко сов ском сту бу де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа (1377–1437), ко
ји ис ти чу хри шћан ске осо би не кне за Ла за ра и ње го во му че ни штво. Ово 
цр кве но пре да ње о Ко сов ској би ци и срп ским рат ни ци ма као му че ни ци
ма ус по ста вља се ве о ма ра но – у пр вим де це ни ја ма на кон бит ке на Ко со ву 
по љу. Култ кне за Ла за ра и ко сов ских му че ни ка до дат но је уте ме љен чи ње
ни цом да је те ло кне за Ла за ра, ко је су мо на си пре у зе ли и пр во са хра ни ли 
у цр кви Хри сто вог вазне се ња у При шти ни, да би се већ 1391. го ди не пре
не ле у ње го ву за ду жби ну, ма на стир Ра ва ни цу код Ћу при је, оста ло ве ко
ви ма не ра спа дљи во.8

По ред цр кве них и бо го слу жбе них еле ме на та, пре да ње о Ко сов ском за
ве ту вре ме ном по чи ње да до би ја и но ве еле мен те. То ком 18. и 19. ве ка, 
на ро чи то у на род ном пре да њу, Ко сов ски за вет за до би ја и сво ју зе маљ
ску пер спек ти ву, ко ја се огле да у осло ба ђа њу од стра ног, осман лиј ског 
роп ства, у ко је је срп ски на род пао по сле бо ја на Ко со ву. Та пер спек ти ва 
је по себ но при сут на у спи си ма вла ди ке цр но гор ског Пе тра II Пе тро ви ћа 
Ње го ша, ко ји спа ја бо га то на род но пре да ње, ко је ни је са мо оте ло вље но у 
хри шћан ској ети ци жр тве и на стро је њу за Цар ство не бе ско већ и опре
де ље њу за „сло бо ду злат ну“, са бо го слу жбе ним и мо ли тве ним про сла вља
њем ко сов ских ју на ка као хри шћан ских му че ни ка и све до ка. Хри шћан ска 
ети ка жр тве, као и еле мен ти ис па шта ња за на род не гре хе и опре де ље ња за 
сло бо ду, при сут ни су и код све тог вла ди ке жич ког и охрид ског Ни ко ла ја 
(Ве ли ми ро ви ћа) и Све тог Ју сти на Но вог Ће лиј ског (По по ви ћа), као ди
рект них прет ход ни ка на ших ау то ра. Сто га би би ло упут но за на шу те му 
освр ну ти се на про ми шља ња о Ко сов ском за ве ту та три ау то ра.

 П  с  Њ  К   К  с  В
Ко со во и Ко сов ски за вет за у зи ма ју јед но од сре ди шњих ме ста у ми сли 
Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша (1813–1851). Жар ко Ви до вић сма тра цр но
гор ског вла ди ку спа си те љем Ко сов ског за ве та од за бо ра ва и ње го вим об
но ви те љем у обли ку хри шћан ског и је ван ђел ског опре де ље ња срп ског на
ро да за кр сно стра да ње и Цар ство не бе ско.9 Че сто се на во ди чи ње ни ца да 

8     Жи ти је Све тог ве ли ко му че ни ка Ла за ра, ца ра срп ског у: Ју стин По по вић, Жи ти ја Све тих за јун 
ме сец, Ва ље во: Ма на стир Ће ли је код Ва ље ва, 1996.

9    Жар ко Ви до вић, Ње гош и ко сов ски за вјет у но вом ви је ку, Бе о град: Фи лип Ви шњић, 1989, 8.
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је у Ње го ше вој по е ми Гор ски ви је нац реч „Ко со во“ по ред ре чи „Бог“ нај
ви ше упо тре бља ва на. За Ње го ша, Ко со во је оса око ко је се окре ћe и фор
ми ра на род но пам ће ње, као и из лаз из исто ри је у транс цен дент но од но
сно ес ха то ло шко.10

Ње гош у Гор ском ви јен цу (1847) ка же на јед ном ме сту: „Бог се дра ги на 
Ср бе раз љу ти / за њи хо ва смрт на са гре ше ња“, на бра ја ју ћи да ље на род не 
гре хе по чи ње не пре све га од на род них пр ва ка. За тим, овај Је ре ми ја Ко со
ва, ка ко се на Ње го ша че сто упу ћу је, кроз уста јед ног цр но гор ског пле ми ћа 
ла мен ти ра над Ко со вом: „О Ко со во грд но су ди ли ште, / на сред те бе Со дом 
за пу шио!“ Та ко се до во де у ве зу гре си срп ског на ро да са суд би ном Ко со
ва, ко је је та да под осман лиј ском вла шћу, а ко ју Ње гош из јед на чу је са ста
ро за вет ним гра дом Со до мом. Ме ђу тим, ње гов на ра тив о Ко со ву са др жи 
и еле мен те ла мен та над суд би ном це ло куп ног срп ског на ро да па лог под 
тур ско роп ство и осе ћа ја кри ви це због косов ског по ра за. На ову ком по
нен ту по себ но ука зу је Иво Ан дрић (1892–1975) у свом пре да ва њу Ње гош 
као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли, одр жа ном 1934. го ди не на Ко лар че вом 
уни вер зи те ту у Бе о гра ду, упу ћу ју ћи на ве о ма жи ву сна гу ко сов ског за ве та у 
Цр ној Го ри, где се о Ко со ву го во ри као о сво јој суд би ни и лич ној тра ге ди ји:

Це ло куп на суд би на свих љу ди би ла је тим за ве том оме ђе на и упра вља на. Као 
у нај древ ни јим ле ген да ма, ко је су увек и нај ве ћа људ ска ствар ност, сва ки је 
на се би лич но осе ћао исто риј ску кле тву ко ја је „ла фе“ пре тво ри ла у „ра та ре“, 
оста вив ши им у ду ши „стра шну ми сао Оби ли ћа“, да та ко жи ве ра за пе ти из
ме ђу сво је „ра тар ске“, ра јин ске ствар но сти и ви те шке, оби ли ћев ске ми сли.11

Еле мен ти ко је Ан дрић ис ти че, као што су лич на од го вор ност сва ког за 
косов ски по раз и ски да ње кне же ве кле тве са се бе кроз ви те шко, оби ли
ћев ско опре де ље ње, ве ро ват но из би ја ју у пр ви план ка сни је, као под сти
цај за уста нак про тив осман лиј ске вла сти то ком XVIII и XIX ве ка, јер они 
у пот пу но сти из о ста ју у ра ним цр кве ним слу жба ма и по хва ла ма кне зу 
Ла за ру, у ко ји ма се пр вен стве но ис ти чу хри шћан ске осо би не кне за Ла за
ра, и ис то вре ме но, док се ту гу је за њим, сла ви се ње го во му че ни штво и 
уз но се му се мо ли тве.

За ра зли ку од Ан дри ће вог ви ђе ња Ње го ша као тра гич ног ју на ка ко сов
ске ми сли, ра спе тог, као и свој на род, из ме ђу ра јин ске ствар но сти и ви

10    Ж. Ви до вић, Ње гош и ко сов ски за вјет у но вом ви је ку, Бе о град 1989, 14; А. Јев тић, „Ко сов ски за вет“. 
11     Иво Ан дрић, Ње гош као трагич ни ју нак ко сов ске ми сли. Пре да ва ње је пр ви пут об ја вље но у Ср 

ском књи жев ном гла сни ку 1935. го ди не.

Чувари Косовског завета: митрополит Амфилохије Радовић и епископ Атанасије Јевтић



550

те шке ми сли, за са мог Ње го ша кр снова скр сни прин цип сто ји у осно ви 
Ко сов ског за ве та, ко ји он ис ка зу је ре чи ма:

Крст но си ти ва ма је су ђе но,
стра шне бор бе с сво јим и с ту ђи ном! 
Те жак в’је нац, ал’ је во ће слат ко! 
Во скре се ња не би ва без смр ти.12

По што је је ван ђе о ска спрем ност на му че ни штво и крст, а са мим тим и 
ва скр се ње су шти на Ко сов ског за ве та, он да, по Ње го шу, кнез Ла зар, Ми
лош Оби лић и оста ли ко сов ски ју на ци сво јим све сним стра да њем ко лек
тив но, од но сно са бор но, по твр ђу ју то опре де ље ње за Цар ство. То је до
ми нан та ко ја са ка сни је ја вља и код Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, Ју сти на По
по ви ћа и њи хо вих на след ни ка. 

Све ти Ни ко лај Жич ки у свом де лу Ца рев Завет из 1933. го ди не опи су је 
кне за Ла за ра ка ко, по ра жен и ухва ћен од тур ске вој ске, раз ми шља о исправ
но сти свог из бо ра да це лу сво ју вој ску и на род по ве де у смрт на Ко со ву: „Ако 
сам лич но за се бе имао пра во да иза бе рем смрт ме сто жи во та – ко ми је дао 
власт да за це ли на род учи ним та кав из бор?“13 Ме ђу тим, од мах му се за тим 
ја вља ан ђео Бо жи ји, пра ћен Ла за ре вим за штит ни ком Све тим Амо сом, те
ше ћи га да је учи нио до бар из бор, и оста вио на ро ду сво ме спа со но сан за вет, 
те да су исти ни те и слав не Ла за ре ве ре чи да „земаљ ско је за ма ле на цар ство, 
a не бе ско ва зда и до вје ка“.14 Вла ди ка Ни ко лај не са мо да по твр ђу је кроз ан
ђе о ска уста да је Ла за ре во опре де ље ње би ло исправ но већ и про ши ру је зна
чај Ла за ре вог и косов ског кр ста:

Ме сто ог ње но га сту ба, што је во дио Изра иљ це из роп ства мисир ско га, крст 
уз диг нут од Ко со ва по ља до не бе са, во ди ће твој на род кроз пу сти њу ро бо
ва ња. Све тли ће му, во ди ће га, и из ве шће га у обе ћа ну зе мљу сло бо де – но 
не је ди но зе маљ ске, сим во лич не и вре ме не, не го и сло бо де истин ске, бе
смрт не, ан гел ске.15

12     Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Пје сме, Лу ча ми кро ко зма, Гор ски ви је нац, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска – 
Бе о град: СКЗ, 1969, 236.

13     Вла ди ка Ни ко лај, Ца рев За вет, у: Епи скоп Ни ко лај, Са бра на де ла у 13 књига, књи га 5, Ша бац: 
Ма на стир Све тог Ни ко ле, 2014, 143–174: 149.

14    Вла ди ка Ни ко лај, Ца рев За вет, 151.
15    Вла ди ка Ни ко лај, Ца рев За вет, 169.
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Па ра ле ле о па ду Ко со ва као ка зни за на род не гре хе на ла зи мо и код вла
ди ке Ни ко ла ја. У сво јој по е ми Не бе ска ли тур ги ја Ни ко лај опи су је раз
го вор из ме ђу Бо га и Све тог Са ве у Цар ству Бо жи јем, у ко ме Све ти Са ва 
го во ри Бо гу: „Ни су Ср би ка но што су би ли. Ло ши ји су не го пред Ко со
вом“, на шта Бог на срп ски на род ша ље мно га стра да ња. Та ко ђе, вла ди ка 
Ни ко лај у свом де лу Ца рев За вет кроз уста кне за Ла за ра, ко ме се ја вио 
ан ђео Го спод њи, по ста вља пи та ње за што Бог до зво ља ва да не хри шћа ни 
до ђу на Ко со во, на шта му ан ђео од го ва ра: „Ка да кр ште ни на ру же крст 
бе за ко њи ма сво јим, он да Све ви де ћи до пу шта да га не кр ште ни још ви ше 
на ру же“.16 Овим ја сно по ка зу је да се срп ски на род за сво је гре хе ка жња ва 
од у зи ма њем Ко со ва, зе мље на ко јој је кнез Ла зар скло пио са вез са Бо гом 
кроз крв ну жр тву и опре де ље ње за Цар ство не бе ско. Ти се гре си, из ме
ђу оста лог, огле да ју и у не спрем но сти да на шњих Ср ба да по не су Ла за рев 
крст му че ни штва и сле де ње гов пу то каз и опре де ље ње.

Уче ник Све тог вла ди ке Ни ко ла ја, Све ти Ју стин Но ви Ће лиј ски, слич
но свом учи те љу гле да на Ла за рев из бор и за вет, до во де ћи га у ве зу са пр
вим срп ским ар хи е пи ско пом и уте ме љи те љем Срп ске цр кве, Све тим Са
вом Не ма њи ћем:

Кнез Ла зар је на Ко со ву иза брао и за се бе и за на род ис то што је, дав но пре 
ње га, Све ти Са ва иза брао у Хи лан да ру за се бе и за на род. Шта је иза брао? 
Хри ста Бо га и ње го во Је ван ђе ље.17

Пре ма оцу Ју сти ну, сред њо ве ков на не ма њић ка др жа ва по че ла је све ти
те љи ма, а за вр ши ла се му че ни ци ма, јер је та кав за кон еван ђе о ског жи во та: 
да се не бе ска прав да мо ра му че нич ки од стра да ва ти. За Ју сти на, та ви дов
дан ска ети ка је ван ђе о ског од стра да ва ња шти ти срп ски на род од европ
ског ре ла ти ви зма и ни хи ли зма и њи хо вих пре те ча ате и зма и ма те ри ја ли
зма. Исто вре ме но, на ста вља Ју стин, уко ли ко би ово стра да ње за Цар ство 
не бе ско осла би ло и на род за пао у се бич ност, про гла ша ва ју ћи је за вр хов
но бо жан ство, он да би он сам се бе као љу до ждер ска ма ши на уни штио.

Ва жна ком по нен та ко ја да нас до ми ни ра дис кур сом о Ко со ву у Срп ској 
цр кви, и при сут на је у де ли ма ова три ми сли о ца, од но си се на косов ску 

16    Вла ди ка Ни ко лај, Ца рев За вет, 168.
17     Отац Ју стин, „Ви дов дан ска ети ка о не бе ском цар ству у на ве чер је на шег 600ог Ви дов да на“, пр ви 

пут из го во ре на у еми си ји Ра дио Бе о гра да 1939. го ди не; по но вље на у цр кви Ро ђе ња Пре све те Бо
го ро ди це на Ка ле мег да ну у Бе о гра ду 1942. го ди не; об ја вље на у: Пре по доб ни отац Ју стин, Се тве 
и же тве: члан ци и ма њи с и си, Бе о град: Ма на стир Ће ли је, 2007. 
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жр тву као ис па шта ње за на род не гре хе. Као што Хри стос уз и ма на се бе 
људ ске гре хе, та ко и кнез Ла зар, ње го ви све ти рат ни ци и сви по то њи но
си о ци Ко сов ског за ве та стра да ју за на род не гре хе. Та ко на па ра сто су вла
ди ци Ни ко ла ју 1966. го ди не у Ле ли ћу, ар хи ман дрит Ју стин По по вић упо
ре ђу је срп ски на род са кр пе љи ма, ко ји за сле пље ни европ ском кул ту ром 
не мо гу да ви де Сун це – Хри ста и дру го ма ње Сун це – вла ди ку Ни ко ла ја, 
чи ји је цео жи вот „био ама нет и те ста мент Све то сав ски, Ко сов ски! Све 
жр тво ва ти за Хри ста. Хри ста ни за шта.“18 Исте го ди не у сво јој видов дан
ској бе се ди, отац Ју стин ка же:

Све та Ср би ја ни је по ги ну ла на Ко со ву! Не, она је про ду жи ла пут кроз стра
шно роп ство, пут веч не Срп ске Цр кве, му че ћи се кроз исто ри ју на пу ту Све
те Ср би је, и све до да нас – до на ше га да на, Све та Ср би ја!19

Ју стин по ка зу је ка ко се кроз му че ни штво по твр ђу је Све та и Не бе ска 
Ср би ја и да је то су шти на Је ван ђе ља косов ског, ко је мно ги Ср би из го не 
из сво јих ду ша и са хра њу ју.

По сто ји не ко ли ко ра зло га за што су ове три лич но сти ва жне да би би ле 
из дво је не. Пр ви ра злог је сам суд, та да епи ско па ба нат ског Ам фи ло хи ја, 
да ове три лич но сти за у зи ма ју из у зет но ме сто у исто ри ји срп ског на ро да, 
јер су, сва ки на свој на чин, у се би спо ји ли фи ло со фа, пе сни ка и бо го сло
ва.20 То, по епи ско пу Ам фи ло хи ју, га ран ту је да су они би ли спо соб ни да 
са зна ју „ду би ну би ћа и тва ри, и да се опит но су срет ну са Тај ном на ко јој 
би ћа и ства ри по чи ва ју“.21 Дру ги ра злог је да код све тро ји це ау то ра по сто
ји кон ти ну и тет у ра зу ме ва њу Ко сов ског за ве та, то јест ње го вог ту ма че ња 
кроз три зна чај на еле мен та: опре де ље ње за Цар ство не бе ско, спрем ност 
на жр тву и ис па шта ње на род них гре хо ва и жеђ за сло бо дом. У на ред ним 
ре до ви ма ће мо ви де ти да ли су ове три ком по нен те при сут не и код на ших 
ау то ра и, ако је су, на ко ји их на чин они спа ја ју и ту ма че.

18     Отац Ју стин, „Бе се да 2. на па ра сто су Вла ди ци Ни ко ла ју“, у: Све ти Ју стин Но ви Ће лиј ски, Са
бра не бе се де, том 1 (Са бра на де ла Све тог Ју сти на Но вог – књи га 1), Бе о град 2003. До ступ но 
на ин тер нет адре си http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/SabraneBesedeSvetiJustin/
SabraneBesedeSvetiJustin76.htm (при сту пље но 9. 1. 2015).

19     Отац Ју стин, „Бе се да на Ви дов дан 1966. го ди не у ма на сти ру Ће ли је“, у: Све ти Ју стин Но ви Ће
лиј ски, Са бра не бе се де, том 1. До ступ но на ин тер нет адре си: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/
AvaJustin/SabraneBesedeSvetiJustin/SabraneBesedeSvetiJustin41.htm#note3 (при сту пље но 9. 1. 2015).

20     Епи скоп Ам фи ло хи је, „Реч из да ва ча“, у: Отац Ју стин По по вић, Фи ло соф ске ур ви не, Бе о град: Ма
на стир Ће ли је,2 1987, 256–257.

21    Исто 257.
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м   П   м Ф   Х  Ј : К  с  В  Ј   В   З   В
Слич но Ју сти но вој бе се ди на гро бу вла ди ке Ни ко ла ја, и је ро мо нах Ам фи
ло хи је Ра до вић, у сво јој бе се ди на опе лу оца Ју сти на 1979. го ди не у ма на
сти ру Ће ли је, по кој ни ка упо ре ђу је са Је ре ми јом, ко ји је три де сет го ди на 
упу ћи вао по ру ку свом на ро ду, али и Евро пи и це лом све ту. Бе сед ник мо ли 
по кој ни ка, за ње га већ та да све ти те ља, да се мо ли Бо гу да опро сти гре хе 
срп ском на ро ду што не чу ва све те гра ни це срп ских зе ма ља, што ни је са чу
вао не по ки дан хи тон Све то сав ске цр кве (алу зи ја на цр кве ни рас кол), што 
се кан ди ло ве ре га си на Ла за ре вом Ко со ву и Са ви ној Цр ној Го ри, и што 
се Хри стос про те ру је и ра спи ње у срп ским шко ла ма и уни вер зи те ти ма.22 
На бра ја ју ћи одре ђе не фе но ме не, Ам фи ло хи је већ про роч ки пред ска зу је 
да због ових де ла Ср бе и Срп ску цр кву оче ку је стра да ње, че сто по вла че ћи 
па ре ле лу из ме ђу ста ро за вет них ота ца, ко ји је до ше ки се ло гро жђе, и њи
хо вих уну ка, ко ји ма тр ну зу би до де се тог ко ле на (Јер. 31, 29).23 Нај че шћи 
упу ти ми тро по ли та Ам фи ло хи ја на Ко со во и Ко сов ски за вет су у кон тек
сту ка зне за гре хе пре да ка и на род них во ђа, што је у са гла сно сти са пре
да њем, по чев од Ње го ша до аве Ју сти на.

Је дан од тих на род них гре хо ва за косов ска стра да ња је сте и без вер је, 
од но сно не по што ва ње све ти ња. Још 1988. го ди не као епи скоп ба нат ски, 
Ам фи ло хи је упу ћу је на ду хов ну кри зу Ср ба, ко ји су не све сни сво га гре
ха пре ма Ко со ву, те кри ви цу пре ба цу ју на Шип та ре.24 Ам фи ло хи је на во
ди при мер Шип тар ки ко је су про ла зи ле ис под ћи во та Све тог кра ља Сте
фа на Де чан ско га, мо ле ћи по моћ од ње га и Бо га, и Цр но го ра ца ко ји су са 
ци га ром у усти ма ула зи ли у Де чан ску све ти њу и под сме ва ли јој се.25 Гу
би так Ко со ва је та ко ђе и ка зна због „ве ли ка ша“, ко ји су, пре ма ми тро по
ли ту Ам фи ло хи ју, во ди ли но ви Ко сов ски бој без Цар ства не бе ског, кр ста 
и косов ског Ла за ра.26 То су, по ње му, ис ти они из ју го сло вен ске „др жа ве и 
пар ти је“ ко ји су про блем Ко со ва ре ша ва ли та ко што су до зво ли ли злу да 

22     Је ро мо нах Ам фи ло хи је, „Бе се да на опе лу оца Ју сти на“, у: Ата на си је Јев тић (прир.), Чо век Бого
чо ве ка Хри ста, Бе о град: На след ни ци оца Ју сти на и Ма на стир Твр дош, 2014, 230–238: 236–237.

23     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Бе се да про и зне се на у По дла стви Гр баљ ској на Ви дов дан 2003. го ди
не“. Обја вље но у: Ми тро по лит Ам фи ло хи је (Ра до вић), Ко со во је гла ва Ла за ре ва: бе сје де, реда ва
ња и раз го во ри, Бе о град – Це ти ње: Све ти го ра, 2011, 49.

24     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Ко со во је наш Је ру са лим“, раз го вор об ја вљен у ли сту бео град ских 
сту де на та Сту дент, апри ла 1988. у: Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 144.

25     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Бе се да про и зне се на у По дла стви Гр баљ ској на Ви дов дан 2003. го ди
не“, у: Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 52.

26     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Бе се да про и зне се на у ма на сти ру Шу ди ко ви, 24. ок то бра 2009. го ди
не“, у: Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 132.
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„раз ра сте и по ста не не у кро ти во“.27 Иа ко се ко ри сти ста ро за вет ним сли ка
ма о ка зни за на род не гре хе, овај аспект Ам фи ло хи је вог гле да ња на Ко со во 
мо же се укло пи ти у но во за вет ни сим бо ли зам, јер сам Ам фи ло хи је упу ћу је 
на Ко со во као на Хри ста. Пре ма то ме, из да ја и одри ца ње Ко со ва од стра не 
срп ског на ро да и ње го вих ве ли ка ша, би ло у Ју го сла ви ји не ка да, или Ср
би ји и Цр ној Го ри са да, је сте из да ја и одри ца ње од Хри ста.28 Ме ђу тим, ка
ко Ју ди на из да ја Хри ста во ди у ње го во хап ше ње и су ђе ње, за тим у ње го во 
стра да ње и кр сну смрт, у гроб и ва скр се ње, те на кра ју у ње го во ва зне се
ње, та ко се и код ми тро по ли та Ам фи ло хи ја мо гу за па зи ти те је ван ђељ ске 
па ра ле ле са Ко со вом. Све те је ван ђељ ске па ра ле ле са Ко со вом ве за не су 
за Хри стов бо ра вак у Је ру са ли му, за то је јед на од нај че шћих Ам фи ло хи
је вих па ра ле ла из јед на ча ва ње Ко со ва са све тим срп ским Је ру са ли мом.29

У срп ским на род ним пе сма ма о Ко со ву Ју ди на из да ја Хри ста је ме та фо
рич но при ка за на као по вла че ње Ву ка Бран ко ви ћа и ње го ве вој ске са Ко
со ва, што је из да ја ца ра Ла за ра. Ме ђу тим, код ми тро по ли та Ам фи ло хи ја 
из да ја или одри ца ње од Ко со ва ни су пер со ни фи ко ва ни у јед ној исто риј
ској лич но сти, већ су че сто пре не ти на це ло куп ни срп ски на род, ко ји се 
од ре као и за бо ра вио Ко со во као соп стве ну све ти њу30 и учи нио се о бу од 
се бе са ма, за бо ра вив ши сво ја изво ри шта.31 

Сле де ћи и че сто ци ти ра ју ћи Ње го ша, ми тро по лит Ам фи ло хи је из јед
на ча ва Ко со во са „грд ним су ди ли штем“. Ме ђу тим, по Ам фи ло хи ју, то ни
је са мо суд срп ском на ро ду због свог одри ца ња Ко со ва и усме ре но сти на 
Цар ство не бе ско већ и суд Ал бан ци ма и це лом све ту, јер „пре ко Ко со ва 
пре ла зи ме ра и гра ни ца исто риј ских уни вер зал них зби ва ња“, као што је 
то слу чај и са Је ру са ли мом.32 У сво јој бе се ди одр жа ној 21. фе бру а ра 2008. 
го ди не, је дан дан по сле про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва од стра не та

27     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Ци ви ли за ци ја је ма ска“, раз го вор об ја вљен у љу бљан ској Мла ди ни, 
ок то бра 1988. го ди не, у: Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 182.

28     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Реч у ма на сти ру Вра њи ни 4. ок то бра 2008. го ди не“, у: Ко со во је гла
ва Ла за ре ва, 266.

29     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Ра зго вор об ја вљен у бео град ском не дељ ни ку НИН, ја ну а ра 1990. го
ди не“, у: Ми тро по лит Ам фи ло хи је, Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 225; „Ко со во и Ме то хи ја – Ста ра Ср
би ја“, пред го вор књи зи Атлас Ста ре Ср би је, у: Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 167.

30     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Ко со во је наш Је ру са лим“, раз го вор об ја вљен у ли сту бео град ских 
сту де на та Сту дент, апри ла 1988. го ди не, у: Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 144.

31     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „На јо па сни је су се о бе од се бе са ма“, из ја ва да та По лити ци ек с рес, ју
на 1990. го ди не, у: Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 255.

32     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Сло во на пред ста вља њу књи ге Свети кнез Ла зар и Ко сов ски за вет 
на Ме ђу на род ном сај му књи га у Хер цег Но вом, 21–28. јул 2007“, у: Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 289.
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мо шњих вла сти, ми тро по лит Ам фи ло хи је ће по но ви ти те зу да су до га ђа ји 
на Ко со ву сво је вр стан суд срп ском на ро ду али и ал бан ском, аме рич ком, 
ен гле ском и фран цу ском.33 Сва ки на род, због сво јих гре хо ва и зло чи на, 
је сте и на су ду исто ри је и на су ду Бо жи јем, а апо стро фи ра ни аме рич ки и 
европ ски на ро ди и др жа ве су та мо јер се, по ми тро по ли ту, уз да ју у си лу 
као ме тод раз ре ше ња су ко ба, а не у Бо жи ју прав ду. Ка зна је, као што смо 
ре кли, стра да ње, те за то ми тро по лит Ам фи ло хи је Ко со во и упо ре ђу је са 
жр тве ним по љем, као ме стом где је је дан на род био по ко шен и по жње вен 
и уне сен у жит ни це Цар ства не бе ског,34 од но сно где је сво јом кр вљу за пе
ча тио нови за вет са Бо гом.35

Јед но од Ам фи ло хи је вих по ре ђе ња Ко со ва и Ме то хи је је сте са гро бом 
Хри сто вим на Гол го ти, ко ји сле ду је Ње го во стра да ње.36 Као што је Хри
стос че као у гро бу на сво је слав но ва скр се ње из мр твих, та ко Ам фи ло хи је 
под вла чи ана ло ги ју са срп ским на ро дом, ко ји је стра дао под Тур ци ма 500 
го ди на са на дом у сво је ва скр се ње од но сно до ла зак сло бо де.37 Он та ко ђе 
из ра жа ва на ду да ће Го спод спа си ти Ко со во,38 као што је Бог Отац по ди
гао свог Си на из мр твих. Ме ђу тим, као што спа се ње ни је са мо спа се ње од 
гре ха и смр ти већ и уво ђе ње у Цар ство не бе ско, у сам жи вот Све те Тро
ји це, та ко и Ам фи ло хи је, ка да го во ри о Ко со ву, го во ри не о гео гра фи ји, 
већ о не бо зем ном про сто ру ко ји је угра ђен у сам кôд срп ског на ро да али 
и „у зре лост у Хри сту об но вље ног ро да људ ског“.39

Хри стос се уз но си на не бо и тај пра зник про сла вља мо као Спа сов дан, 
јер он со бом и у се би об но вље ну људ ску при ро ду про во ди кроз не бе ске 
ствар но сти и, се да ју ћи са де сне стра не Бо га Оца, сме шта је у сам жи вот 
Бо га, Све те Тро ји це. Ти ме Хри стос ис пу ња ва За вет скло пљен са љу ди ма, а 

33     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Бе се да из го во ре на ис пред хра ма Све тог Са ве у Бе о гра ду 21. фе бру а
ра 2008“, у: Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 102. 

34     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Сло во на пред ста вља њу књи ге Све ти кнез Ла зар и Ко сов ски за вет“, 
у: Ми тро по лит Ам фи ло хи је, Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 289.

35     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Бе се да из го во ре на ис пред хра ма Све тог Са ве у Бе о гра ду 21. фе бру а
ра 2008“, у: Ми тро по лит Ам фи ло хи је, Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 103.

36     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Бе се да про и зне се на у ма на сти ру Де вич, 16. де цем бра 2004. го ди не“, 
у: Ми тро по лит Ам фи ло хи је, Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 82.

37     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Бе се да одр жа на у ма на сти ру Риб њак код Ба ра 20. ја ну а ра 2005. го ди
не“, у: Ми тро по лит Ам фи ло хи је, Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 33.

38     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Сло во одр жа но у Је ка те рин бур гу 4. мар та 2007. го ди не. Бе се да из
го во ре на ис пред хра ма Све тог Са ве у Бе о гра ду 21. фе бру а ра 2008“, у: Ми тро по лит Ам фи ло хи је, 
Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 295.

39     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Сло во на Ко ме мо ра тив ној ака де ми ји одр жа ној у Са ва цен тру у Бе о
гра ду 24. мар та 2009. го ди не“, у: Ми тро по лит Ам фи ло хи је, Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 117.
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сам сми сао тог за ве та са сто ји се у обо же њу људ ског ро да. Опре де ље ње за 
обо же ње, од но сно за Цар ство не бе ско или Цар ство Бо жи је, је сте људ ско 
при ста ја ње да се са вез или завет скло пљен са Бо гом ис пу ни. Као што је тај 
са вез по твр ђен или пот пи сан Хри сто вом кр вљу на Гол го ти у Је ру са ли му, 
за вет из ме ђу ве ли ко му че ни ка ца ра Ла за ра ко сов ског и ко сов ских му че
ни ка, а пре ко њих и це лог срп ског на ро да, пот пи сан је њи хо вом кр вљу на 
Ко со ву по љу. Ме ђу тим, ово не тре ба схва ти ти та ко да је срп ски на род тај 
глав ни ак тер у исто ри ји спа се ња. Би ло би по гре шно ако би смо срп ски на
род, али и сва ки дру ги, сма тра ли „иза бра ним“ на ро дом, ко ји но си глав ну 
уло гу у про це су спа се ња. Бо жан ска при сут ност у исто риј ском про це су је 
увек са рад ња са кон крет ним исто риј ским лич но сти ма, ко је су до бро вољ но 
при хва ти ле да бу ду део исто ри је спа се ња, а не са на родима или дру штви
ма. Бог као лич ност увек оп шти са дру гим лич но сти ма. Ипак, као што је 
Хри сто во ва скр се ње и ва зне се ње на не бо у људ ској при ро ди за лог сва ком 
људ ском би ћу да ће се ва скр сну ти и ући у Цар ство Бо жи је, та ко је у опре
де ље ње косов ских му че ни ка за Цар ство не бе ско по це ну жр тве та ко ђе за
лог сва ком по је дин цу у срп ском ро ду да рас те до пу но ће тог опре де ље ња 
за Цар ство не бе ско. За то Ам фи ло хи је и ка же да је Ко со во „то по гра фи ја 
жи вот ног сми сла и опре де ље ња“.40 Као што је Хри стос сво јим ва скр се њем 
и ва зне се њем дао мо гућ ност свим љу ди ма да се спа су, та ко је Ко сов ски 
за вет и опре де ље ње за Цар ство не бе ско остао као кôд за пи сан у срп ском 
на род ном би ћу и ње го вој суд бини.41 Од сва ког по на о соб у ро ду људ ском 
за ви си да ли ће до сти ћи ме ру рас та пу но ће Хри сто ве (Еф. 4, 13); ис то та
ко, од сва ког по на о соб у срп ском ро ду за ви си да ли ће рас ти до пу но ће 
опре де ље ња за Цар ство не бе ско косов ских му че ни ка.

Но во за вет не ме та фо ре из да је, су да, кр ста и гол го те, кр сне смр ти, гро
ба, ва скр се ња и ва зне се ња на не бо до ми ни ра ју у ко сов ском на ра ти ву ми
тро по ли та Ам фи ло хи ја. То зна чи да је све што је ве за но за Ко сов ски бој 
и Ко сов ски за вет је ван ђел ско и хри сто но сно. Ко лек тив ни imitatio Christi 
косов ских ју на ка је у сми слу кр снова скр сног опре де ље ња, ко је се стал
но и из но ва по твр ђу је. Ми тро по лит у сво јој ин тер пре та ци ји Ко сов ског 
за ве та син те ти ше је ван ђељ ску на стро је ност Све тог Ју сти на Но вог са ме
та фо рич ким је зи ком Све тог Ни ко ла ја Жич ког и пре див ним пе снич ким 
фи гу ра ма лов ћен ског тај но вид ца Ње го ша. Ме ђу тим, за ра зли ку од њих, 

40     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Бе се да из го во ре на ис пред хра ма Све тог Са ве у Бе о гра ду 21. фе бру а
ра 2008“, у: Ми тро по лит Ам фи ло хи је, Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 102.

41     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Бе се да про и зне се на у По дла стви Гр баљ ској на Ви дов дан 2003. го ди
не“, у: Ми тро по лит Ам фи ло хи је, Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 53.

Владимир Цветковић



557

он одла зи и да ље, за хва љу ју ћи свом лич ном и тра гич ном ис ку ству но вог 
косов ског рас пе ћа:

Ко со во су бом бар до ва ли Аме ри кан ци, и мно ге Ср бе су ал бан ски му сли ма
ни та мо по би ли. Мно ге уби је не сам др жао сво јим ру ка ма, на шао сам мно го 
љу ди ко ји ма је од ру бље на гла ва, као што је од ру бље на ца ру Ла за ру и мно
гим ње го вим рат ни ци ма у бо ју Ко сов ско ме.42

Ко со во за ми тро по ли та Ам фи ло хи ја ни је пи та ње за бо ра вље не срп ске 
сла ве, већ бол на ствар ност ра спе тог на ро да ко ји на ње му жи ви. У че тво
ро том ном из да њу По ме ни ка но вог ко сов ског стра да ња ми тро по лит Ам
фи ло хи је го во ри и пи ше о свом бол ном ис ку ству, сме шта ју ћи но ве про
го не Ср ба на Ко со ву у не пре ки ну ти ла нац на си ља, из го на, оти ма чи не и 
уни шта ва ња срп ског пра во слав ног на ро да и ње го вих све ти ња и до ба ра 
кроз ве ко ве.

Одру бље не гла ве но вих срп ских и ко сов ских му че ни ка, као што је слу
чај са 1999. го ди не од ру бље ном и још не на ђе ном гла вом пре по доб ног му
че ни ка Ха ри то на ко сов ског, да ју мо тив ми тро по ли ту Ам фи ло хи ју да све 
жр тве по ве же са од ру бље ном гла вом ца ра Ла за ра, ко ја је од ру бље на и од
не та, да би за тим би ла на ђе на и са хра ње на за јед но са Ла за ре вим те лом. 
Одру бље не гла ве ко сов ских жр та ва да ју ми тро по ли ту по во да за јед ну но
ву ме та фо ру, а то је ме та фо ра Цр кве, ко ја из о ста је код свих ње го вих прет
ход ни ка. Ме та фо рич но по и сто ве ћи ва ње Ла за ра са Хри стом мо же се на ћи 
и код Ам фи ло хи је вих прет ход ни ка, али ми тро по лит сво ју ме та фо ру про
ши ру је на Цр кву. Као што се Цр ква са сто ји од гла ве, ко ја је сам Хри стос, 
и те ла, ко је су хри шћа ни, та ко се са да ви ше не Ла зар, већ ње го во те ло са
сто ји од гла ве, ко ја је Ко со во, и те ла, ко је је Ср би ја и срп ски на род.43 Ову 
из ја ву ми тро по лит да је у кон тек сту по ку ша ја по ли тич ког раз два ја ња Ср
би је и Ко со ва ак том јед но стра ног при зна ња не за ви сно сти Ко со ва, че му 
се он од у век су прот ста вљао. Ка да је кра јем 2006. го ди не на пре длог Вла
де Во ји сла ва Ко шту ни це Скуп шти на Ср би је до не ла но ви Устав, у чи јој се 
пре ам бу ли ис та кло да је Ко со во и Ме то хи ја не ра зде љи ви део Ср би је, СА 

42     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Сло во одр жа но у Је ка те рун бур гу 4. мар та 2007. го ди не. Бе се да из го
во ре на ис пред хра ма Све тог Са ве у Бе о гра ду 21. фе бру а ра 2008“, у: Ми тро по лит Ам фи ло хи је, 
Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 294–295.

43     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Ви дов дан ска бе се да у ма на сти ру Гра ча ни ца 28. ју на 2009. го ди не. По
но вље на на Ко лар че вом на род ном уни вер зи те ту о Пе тров да ну 2009. го ди не“, у: Ми тро по лит Ам
фи ло хи је, Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 125, 128.
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Са бор СПЦ, ко јим је због бо ле сти па три јар ха Па вла пред се да вао ми тро
по лит Ам фи ло хи је, све срд но је по др жао ту одлу ку срп ске Вла де и Скуп
шти не.44 Пре ма то ме, одва ја ње Ко со ва, то јест Ла за ре ве гла ве, од Ср би
је, ко ја је са мо те ло Ла за ре во, слич но је одва ја њу Хри ста као гла ве Цр кве 
од Цр кве као Ње го вог те ла. По ред сим бо ли ке Цр кве, ово по ре ђе ње кри
је још јед ну сим бо ли ку, а то је исто риј ска сим бо ли ка Ла за ре ве гла ве, ко ја 
је, по на род ној пе сми, по сле „че тр де сет да на“ би ла при дру же на те лу.45 По 
тој сим бо ли ци, као што је гла ва Ла за ре ва са бра на са сво јим те лом, та ко 
се, по ми тро по ли ту Ам фи ло хи ју, са би ра не са мо Ср би ја са Ко со вом већ и 
про шлост, са да шњост и бу дућ ност срп ског на ро да.

Пре ма то ме, Ам фи ло хи је до да је кр снова скр сној је ван ђељ ској ме та фо
ри Ко со ва као Хри сто ве жр тве још и ме та фо ру Цр кве као Хри сто ве гла ве 
и те ла, по вла че ћи па ра ле лу са Ко со вом као Ла за ре вом гла вом и Ср би јом 
као Ла за ре вим те лом. Као што гла ва без те ла не мо же и као што је иден
ти тет и ипо стас Цр кве са ма ипо стас Хри сто ва, та ко је, пре ма Ам фи ло хи ју, 
и Ко со во за Ср би ју њен иден ти тет и ње на ипо стас, па би при ста ја ње да се 
ова ве за из бри ше не са мо у ду хов ном већ и у фи зич ком, др жав ноин сти
ту ци о нал ном по гле ду, зна чи ла крај и за са му Ср би ју и за срп ски на род.

П  сК П  н  с  Ј : З  К с  Ч  сн   с  Б  Д  З  н
Епи скоп Ата на си је Јев тић на ла зи све до чан ство косов ског опре де ље ња за 
Цар ство не бе ско у исто риј ској суд би ни срп ског на ро да.46 За Ата на си је ве 
прет ход ни ке, укљу чу ју ћи ту и ми тро по ли та Ам фи ло хи ја, жр тва ца ра Ла
за ра и ко сов ских му че ни ка у њи хо вом опре де ље њу за Цар ство не бе ско је 
па ра диг ма сва кој по то њој све сној срп ској жр тви за то опре де ље ње. Пре
ма то ме, Ла зар је, по пут Хри ста, пр ви на и на чал ник опре де ље ња за Цар
ство не бе ско код Ср ба. Ме ђу тим, за вла ди ку Ата на си ја Ко сов ски за вет 
или опре де ље ње Ср ба за Цар ство не бе ско упра во изви ре из исто риј ске 
суд би не срп ског на ро да као по твр де Ла за ре вог опре де ље ња. Без исто риј
ског стра да ња Ср ба у њи хо вом опре де ље њу за Цар ство не бе ско, и са ма 
Ла за ре ва жр тва, као и жр тва ње го вих рат ни ка, би ла би уса мље ни чин хри
шћан ског жр тво ва ња, ко ји ни ка да не би пре ра стао у исто риј ски са вез јед
ног на ро да са Бо гом, као што је то слу чај са Ко сов ским за ве том. За то епи

44   Исто.
45     Ми тро по лит Ам фи ло хи је, „Бе се да у Зве ча ну 27. ју на 2009. го ди не“, у: Ми тро по лит Ам фи ло хи је, 

Ко со во је гла ва Ла за ре ва, 115.
46     Епи скоп Ата на си је, „Цар ство не бе ско у исто риј ској суд би ни срп ског на ро да“ (1989), у: Епи скоп 

ЗХП Ата на си је, Бог Ота ца на ших, Све та Го ра Атон ска: Ма на стир Хи лан дар, 2009, 371.
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скоп Ата на си је у свом при сту пу Ко со ву и косов ском опре де ље њу по ла зи 
од кон крет них исто риј ских чи ње ни ца. О то ме све до че три књи ге ко је се 
ба ве ве о ма кон крет ним исто риј ским при ме ри ма стра да ња на Ко со ву: Од 
Ко со ва до Ја дов на – ут ни за и си (1982), Стра да ње Ср ба на Ко со ву и Ме
то хи ји 1941–1990 (1990) и Ме мо ран дум Ср  ске ра во слав не цркве о Ко
со ву и Ме то хи ји (за јед но са је ро мо на хом Са вом Де чан цем, 2003). Књи ге 
оби лу ју де таљ но изло же ним суд би на ма и стра да њи ма љу ди на Ко со ву, 
из гле да ју ћи на тре нут ке као из ве шта ји из цр не хро ни ке. Али баш у овој 
фак то граф ској усред сре ђе но сти на до га ђај по ка зу је се ве ли чи на епи ско па 
Ата на си ја као хри шћан ског бо го сло ва. Хри шћан ство за ње га ни је ни шта 
дру го не го ова пло ће ни Хри стос, ко ји је жи вео у кон крет но вре ме, на кон
крет ном ме сту и та мо стра дао. Као што су, по ње го вом учи те љу ави Ју сти
ну, Де ла апо стол ска са мо на ста вак Је ван ђе ља, а жити ја све тих на ста вак 
Де ла апо стол ских, та ко је мар ти ри јум ца ра Ла за ра и ко сов ских му че ни ка 
на ста вак Хри сто вог му че ни штва, а му че ни штво и ис то вре ме но све до че
ње Хри ста да на шњих Ср ба стра да лих и уби ја них на Ко со ву и Ме то хи ји 
на ста вак Ла за ре вог стра да ња.

Као што исто ри ја све та ни је са мо по зор ни ца јед ног на ро да и ње го вог 
од но са са Бо гом, већ по при ште ра зли чи тих ду хов них и по ли тич ких су
ко ба, та ко ни пи та ње стра да ња Ср ба на Ко со ву ни је одво је но од пи та ња 
дру штве ног кон тек ста у ко ме се то стра да ње од ви ја. Још је у А е лу за за
шти ту ср  ског жи вља и ње го вих све ти ња на Ко со ву из апри ла 1982. го
ди не, а пот пи са ном од стра не 21 све ште ни ка и мо на ха СПЦ, укљу чу ју ћи 
и та да шње про фе со ре Бо го слов ског фа кул те та СПЦ Ата на си ја Јев ти ћа и 
Ам фи ло хи ја Ра до ви ћа, истак ну то да су до га ђа ји упе ре ни про тив бе збед
но сти Ср ба и Срп ске цр кве, као и њи хо ве имо ви не, укљу чу ју ћи и по ку
шај па ље ња Пећ ке па три јар ши је, из раз „план ски сми шље ног ге но ци да“ од 
стра не Ал ба на ца.47 Тај А ел се на шао на ме ти на па да из ра зли чи тих сре
ди на, ко ји су и на ве ли са мог Ата на си ја да на ста ви да се ба ви овом те мом 
и на пи ше књи гу Од Ко со ва до Ја дов на,48 чи је је пр во из да ње иза шло 1982. 
го ди не, а ко ја је по сле об ја вље на у још осам из да ња. У сво јој књи зи, али 
и у ни зу ин тер вјуа да тих осам де се тих го ди на, Ата на си је Јев тић оп ту жу је 

47     „Апел за за шти ту срп ског жи вља и ње го вих све ти ња на Ко со ву“, Пра во сла вље, 15. 5. 1982. 
Текст Апе ла је до сту пан на елек трон ској адре си: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Zitija/
OdKosovaDoJadovna/OdKosovaDoJadovna21.htm (при сту пље но 25. 1. 2015).

48     Епи скоп Ата на си је, „Ко со во ни је из гу бље но“, раз го вор не пот пу но об ја вљен у не дељ ни ку Ин тер
вју, 9. де цем бра 1988. У це ло сти об ја вљен у: Епи скоп Ата на си је Јев тић, Знак ре о реч ни, Бе о град: 
Сту ден ти Бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду, 1994, 99.
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ал бан ски фа ши зам, ко ји је у спи ра лу зла уву као и це ли ал бан ски на род, 
али и срп ске ко му ни сте, ко ји су оба вља ли по сао за ти ра ња Ср ба на Ко со
ву.49 На ме ти ал бан ских шо ви ни ста, по је ро мо на ху Ата на си ју, на шла се 
на пр вом ме сту срп ска Цр ква, за то што је нај ве ћа ве ков на та пи ја срп ства 
на Ко со ву,50 те је са мо то ком 1980. и 1981. го ди не, по ред Пећ ке па три јар
ши је, под мет нут по жар и у још не ко ли ко цр ка ва. Ата на си је упу ћу је и на 
ислам ску ком по нен ту у на па ду на Срп ску цр кву, јер су цр кве на Ко со ву у 
зе мљи шним књи га ма за ве де не као џа ми је, или згра де.51

А ел за за шти ту ср ског жи вља био је из не на ђе ње за ко му ни сте – он је 
у зва нич ном из ве шта ју од 23. де цем бра 1983. го ди не Ко ми си је Извр шног 
ве ћа Скуп шти не СР Ср би је за од но се са вер ским за јед ни ца ма ока рак те ри
сан као не при ја тељ ска де лат ност из ре до ва СПЦ, а по себ но су апо стро фи
ра ни као но си о ци те де лат но сти Ата на си је Јев тић и Ам фи ло хи је Ра до вић 
из Ср би је и Па вле Стој че вић са Ко со ва. Је ро мо нах Ата на си је је по ред ал
бан ских шо ви ни ста и срп ских ко му ни ста на пао и та да шњи врх СПЦ што 
ни је ја сно ре као да се ра ди о под мет ну том по жа ру у Пећ кој па три јар ши ји.52

До га ђа ји на Ко со ву то ком 1980их ин спи ри шу Ата на си ја да да ље ра ди 
на пи та њу стра да ња пра во слав них Ср ба из ме ђу Ла за ре вог Ко со ва и Ко
со ва тих го ди на. У члан ку „Цар ство небе ско у исто риј ској суд би ни срп
ског на ро да“, на ста лом 1989. го ди не на Ко со ву, отац Ата на си је по ка зу је на 
исто риј ској рав ни да је Ко сов ски за вет као опре де ље ње за Цар ство не бе
ско одре ђи вао суд би ну Ср ба у свом хо ду кроз исто ри ју. Он пр во по на вља 
оно што се мо же на ћи и код аве Ју сти на, а то је да ду хов но по дви жни штво 
све то род не не ма њић ке Ср би је и ни је мо гло дру га чи је да се за вр ши не го 
му че ни штвом на Ко со ву.53 Пре ма Ата на си ју, па три јарх срп ски Да ни ло III, 
са вре ме ник Ко сов ског бо ја, хва ли Ла за ре во му че ни штво у По хва ли из 
1393. го ди не, а усме на на род на књи жев ност о Ко сов ском бо ју из ра ста из 
цр кве ног и ли тур гиј ског ис ку ства и до жи вља ја Ла за ре ве ко сов ске жр тве 
на ста лог у мо на шким сре ди на ма.54 Ата на си је, по ред то га што сли ка ово 
косов ско опре де ље ње по зна тим је ван ђељ ским сли ка ма су да, стра да ња, Ве

49    Епи скоп Ата на си је, „Ко со во ни је из гу бље но“, 99–100.
50     Епи скоп Ата на си је, „Ко со во је на ша ра на“, раз го вор об ја вљен у не дељ ни ку Дуга, бр. 403–405, од 

18. ав гу ста 1989, у: Епи скоп Ата на си је Јев тић, Знак ре о реч ни, 109.
51    Епи скоп Ата на си је, „Ко со во ни је из гу бље но“, 99–101.
52     Епи скоп Ата на си је, „Отва ра ње про зо ра“, ин тер вју об ја вљен у не дељ ни ку Дуга, апри ла 1986. го

ди не, у: Епи скоп Ата на си је Јев тић, Знак ре о реч ни, 44.
53    Епи скоп Ата на си је, „Цар ство не бе ско у исто риј ској суд би ни срп ског на ро да“, 376.
54    Исто, 377.
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ли ког пет ка, кр сне смр ти, че сто ко ри сти и мо ти ве из еп ских пе са ма. Бој 
на Ко со ву, по ред ка рак те ра хри шћан ске жр тве, има и ка рак тер бор бе за 
ве ру и сло бо ду, од но сно бор бе за „крст ча сни и сло бо ду злат ну“.

Исти етос косов ске жр тве и опре де ље ња за Цар ство не бе ско, ко ји се по
ја вио код Ла за ра и ње го вих рат ни ка, ис пу ња ва, пре ма Ата на си ју, и бор це 
у дру гим исто риј ским при ли ка ма, по чев од бу на у Ба на ту и Хер це го ви ни 
(1594), на Ко со ву (1683. и 1718), пре ко Ко чи не кра ји не (крај 18. ве ка), Пр
вог и Дру гог срп ског устан ка (1804. и 1815), до бал кан ских ра то ва и Пр вог 
свет ског ра та, као и 27. мар та 1941, ка да је од би јен Трој ни пакт са фа ши
сти ма. Све те до га ђа је про жи ма, по оцу Ата на си ју, јед но те ис то суд бин ско 
опре де ље ње за те жу ствар, чак и ако не ма исто риј ског из гле да на успех, 
и но ше ње кр ста.55 Иа ко сло бо да ов де мо же да се ра зу ме као не за ви сност 
од спољ ног не при ја те ља у син таг ми „за крст ча сни и сло бо ду злат ну“, ко
ју отац Ата на си је по себ но ис ти че, она до би ја и јед но но во зна че ње, а то 
је осло бо ђе ње од сва ке ну жно сти, сло бо да од стра ха за жи вот, сло бо да за 
жр тву. За јед но са опре де ље њем за крст, ова сло бо да је сло бо да у Хри сту.

До га ђа ји кра јем 1990их по но во су вра ти ли Ко со во не са мо у жи жу ин
те ре со ва ња срп ског на ро да већ и це ле зе маљ ске ку гле. Та да ће, као уми
ро вље ни епи скоп за хум скохер це го вач ки, Ата на си је са гле да ти све ди мен
зи је но вог Ко сов ског бо ја, ко ји укљу чу је и „ве ли ка ше, ро да из да ји це“, и 
„на род не гре хе“ и „свет ске тир ја не“ и но ви Ве ли ки пе так и крст срп ског 
на ро да на Ко со ву.56 Вла ди ка Ата на си је из јед на ча ва ту гу Ср ба због но вог 
гу бит ка Ко со ва са је вреј ским гу бит ком Је ру са ли ма и сход но Псал му 137 
пе ва: „Ако те за бо ра вим, Ко со во – Је ру са ли ме мој, не ка бу де за бо ра вље на 
де сни ца мо ја. Не ка се при ле пи је зик мој гр кља ну мо ме, ако те не ус пам
тим, Ме то хи јо мо ја.“57

Вла ди ка Ата на си је је по себ но био кри ти чан по во дом пре го во ра ко ји су у 
Бри се лу под по кро ви тељ ством Европ ске уни је во ђе ни из ме ђу Вла де Ре пу
бли ке Ср би је и Вла де са мо про гла ше не и од Ср би је не при зна те Ре пу бли ке 
Ко со во. У јав ном пи сму од 20. мар та 2013. го ди не упу ће ном пред сед ни ку 
Вла де Ср би је, Иви ци Да чи ћу, вла ди ка Ата на си је под се ћа пре ми је ра да је 
Ко со во и Ме то хи ја „Не бо зем на Отаџ би на свих ве ру ју ћих у Хри ста Ср ба, 
Све то сав ских и Све то ла за рев ских“ и „жр тве но по ље зе маљ ске бит ке с те
лом и у те лу за те ле сно би ће и би то ва ње, бор бе и по ра за пр са у пр са у зе

55    Епи скоп Ата на си је, „Цар ство не бе ско у исто риј ској суд би ни срп ског на ро да“, 379.
56     Епи скоп Ата на си је, „Ва пај Ср ба Ко со ва и Ме то хи је“ (1999), Епи скоп ЗХП Ата на си је, Бог Ота

ца на ших, 436–441.
57    Епи скоп Ата на си је, „Ва пај Ср ба Ко со ва и Ме то хи је“ (1999), 443.
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маљ ском цар ству, али по бе де и сла ве у Цар ству Не бе ском“, и оп ту жу је га 
да, во де ћи ре ал ну, а не не бе ску по ли ти ку, и ус по ста вља ју ћи гра ни це из
ме ђу Ср би је и Ко со ва, он из да је Ко со во.58 Као што на бра ја све тле при ме ре 
ис по ља ва ња опре де ље ња за Ко сов ски за вет, та ко у овом пи сму он упу ћу је 
на оне слу ча је ве у но ви јој срп ској исто ри ји ка да су „ве ли ка ши“ иза бра ли 
зе маљ ско уме сто Не бе ског цар ства. Слич но то ме, на ми тин гу „Оста је мо 
у Ср би ји“, ор га ни зо ва ном 10. ма ја 2013. го ди не у Бе о гра ду од стра не Ср
ба са Ко со ва про тив пот пи си ва ња Бри сел ског спо ра зу ма о нор ма ли за ци
ји од но са из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ко со ва из апри ла 2013. 
го ди не, ко јим је, из ме ђу оста лог, до го во ре на ин те гра ци ја се ве ра Ко со ва, 
пре те жно на се ље ног Ср би ма, у ин сти ту ци је под кон тро лом При шти не, 
вла ди ка Ата на си ји по на вља сво је оп ту жбе на ра чун пред сед ни ка Вла де 
Иви це Да чи ћа због при хва та ња са мо ре ал по ли ти ке и зе маљ ске Ср би је и 
не за ин те ре со ва но сти за не бе ску Ср би ју, без ко је, по Ата на си ју, не ма ни 
зе маљ ске Ср би је.59 У свом јав ном обра ћа њу вла ди ка Ата на си је оп ту жу је 
пред сед ни ка и пот пред сед ни ка Вла де Ср би је Иви цу Да чи ћа и Алек сан
дра Ву чи ћа и пред сед ни ка Ср би је То ми сла ва Ни ко ли ћа да су из дај ни ци, 
јер ве ру ју НАТО „га ран ци ја ма бе збед но сти“ за Ср бе на Ко со ву, али упо
зо ра ва и па три јар ха срп ског Ири не ја и порт па ро ла СПЦ епи ско па бач ког 
Ири не ја Бу ло ви ћа да не за тва ра ју очи пред пат њом на ро да на Ко со ву и 
Ме то хи ји. Епи скоп Ата на си је за вр ша ва свој го вор ука зи ва њем на то да су 
се Је вре ји 1878. го ди не по здра вља ли са „до го ди не у сло бод ном Је ру са ли
му“, и до да је: „до го ди не на сло бод ном Ко со ву и Ме то хи ји“. И у овом, као 
и у ра ни јим исту па њи ма то ком 1980их, Ата на си је се не ли би да јав но ста
ви до зна ња оно што сма тра да је од сту па ње од косов ског опре де ље ња и 
да ука же они ма на вла сти, би ло да се ра ди о др жав ној или о цр кве ној, да 
сво јим по те зи ма про не ве ра ва ју са му су шти ну Ко сов ског за ве та.

По сто ји кон ти ну и тет вла ди чи них јав них исту па ња у од бра ни Ко со ва 
и Ме то хи је и ње го ве не о дво ји во сти од Ср би је. У тек сту од 27. ју ла 2018. 
го ди не, об ја вље ном на пор та лу ча со пи са Но ва ср ска о ли тич ка ми сао, 
вла ди ка Ата на си је оп ту жу је пред сед ни ка Ср би је Алек сан дра Ву чи ћа да је 
„гу бље ње“ Ко со ва у по след њој де це ни ји са мо плод ње го ве не па три от ске и 

58     Епи скоп Ата на си је, „Ко со во и Ме то хи ја – Кр сто по ље и Сре те ње, у на ди Ва скр се ња“. Пи смо до
ступ но на https://eparhijazahumskohercegovacka.com/wpcontent/uploads/KOSOVOIMET
OHIJAkonacno.pdf (при сту пље но 10. 6. 2019).

59     Епи скоп Ата на си је, „Ни је прет ња, не го ва пај“. https://radiosvetigora.wordpress.com/2013/05/12/
епи скопата на си јејев тићни јепрет ња/ (при сту пље но 11. 7. 2015).
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не др жав нич ке по ли ти ке.60 Вла ди ка Ата на си је из но си у пи сму да пред сед
ник Ву чић ме диј ском ма ни пу ла ци јом же ли да убе ди срп ски на род да мо
ра да би ра из ме ђу Ко со ва и сво је соп стве не бу дућ но сти, не би ли се на не
ком мо гу ћем ре фе рен ду му из ја снио за при зна ва ње не за ви сно сти Ко со ва.

Мо же се из ве сти не ко ли ко за кљу ча ка из ста во ва вла ди ке Ата на си ја о 
Ко со ву и Ко сов ском за ве ту. Пр во, Ко сов ски за вет за вла ди ку Ата на си ја 
ни је не што што се де си ло у про шло сти и оста ло као дар срп ском ро ду, већ 
је то исто риј ски са вез са Бо гом, ко ји се сва код нев но по твр ђу је кроз жр
тве и стра да ња слич на Ла за ре вом. То стра да ње из ла зи из опре де ље ња за 
Цар ство не бе ско као опре де ље ња за те жу ствар, чак и ако она не ма исто
риј ског из гле да на успех. За то је код вла ди ке Ата на си ја и зе маљ ски по раз, 
као што је то био по раз вој ске на Ко со ву, ис то вре ме но не бе ска по бе да. 
Сход но свом опре де ље њу, це ло куп на исто ри ја Ср ба се мо же по де ли ти на 
оне ко ји сво јом спрем но шћу на жр тву и по раз на кра ју из во ју ју по бе ду, 
и оне ко ји баш због не спрем но сти на жр тву и стра да ње оду ста ју од Ко
сов ског за ве та, за рад, ка ко то при ка зу ју, зе маљ ских по бе да. То је исто ри ја 
срп ских Ла за ра, ко ји ги ну за Ко со во, на јед ној стра ни, и срп ских „Бран ко
ви ћа“, ко ји бе же од косов ске жр тве, на дру гој стра ни. Но си о ци по ли тич ке 
и цр кве не вла сти су под оштром кри ти ком вла ди ке Ата на си ја не то ли ко 
због сво је не спрем но сти за но ви Ко сов ски бој и но во стра да ње, већ због 
не при зна ва ња сва код нев них жр та ва и стра да ња оних ко ји по том за ве ту 
жи ве ка ко на Ко со ву, та ко и у Ср би ји.

З  КЉ  Ч К
По све ће ност ка ко косов ском пре да њу, та ко и но вом Ко сов ском бо ју, чи
ни ми тро по ли та Ам фи ло хи ја и епи ско па Ата на си ја до стој ним чу ва ри ма 
Ко сов ског за ве та. То чу ва ње за ве та је ис то вре ме но и ње го во исто риј ско 
по твр ђи ва ње. И је дан и дру ги сто је у тра ди ци ји сво јих прет ход ни ка, ка ко 
тро ји це пу сти ња ка, та ко и ли тур гиј ског се ћа ња и на род нопо ет ског пам
ће ња. За ми тро по ли та Ам фи ло хи ја, као и за ње го вог прет ход ни ка вла ди ку 
цр но гор ског Ра да, Ко со во је „грд но су ди ли ште“, ко је је суд ка ко по је дин
ци ма, та ко и на ро ди ма за њи хо ва де ла, али ис то вре ме но и смрт и ва скр
се ње. Ми тро по лит ши ри сво је ви ђе ње је ван ђељ ског на ра ти ва о Ко со ву са 
смр ти и ва скр се ња на ме та фо ру о Хри сто вом ва зне се њу и Цр кви као те лу 
Хри сто вом. Слич но Хри сто вом ва зне се њу, ко јим је по ми ре на зе мља са не

60     Епи скоп Ата на си је, „По раст Ву чи ће вог де фе ти зма у од бра ни Ко со ва и Ср би је и из ру ги ва ње срп
ском на ро ду“. Обја вље но на: http://www.nspm.rs/politickizivot/porastvucicevogdefetizmauizdaji
kosovaisrbijeiizrugivanjesrpskomnarodu.html (при сту пље но 10. 6. 2019).

Чувари Косовског завета: митрополит Амфилохије Радовић и епископ Атанасије Јевтић



564

бом у јед ној не бо зем ној ре ал но сти, Ла за ре вим опре де ље њем, али и опре
де ље њем свих ко сов ских му че ни ка за Цар ство не бе ско од та да до да нас, 
срп ски на род жи ви у јед ној не бо зем ној ствар но сти, ко ју вла ди ка Ни ко лај 
и ава Ју стин на зи ва ју Не бе ском или све том Ср би јом. Ми тро по лит Ам фи
ло хи је та ко ђе ву че па ра ле лу из ме ђу Цр кве као те ла Хри сто вог, ко ме је сам 
Хри стос гла ва, и те ла све те и небе ске Ср би је, ко јој је гла ва Ла зар. Као што 
не мо же те ло све те Ср би је без гла ве сво је, Све тог Ла за ра Ко сов ског, та
ко ни зе маљ ска Ср би је не мо же без сво је небе ске Ср би је. Ми сао вла ди ке 
Ата на си ја о Ко со ву про жи ма ју ис ти је ван ђељ ски мо ти ви не бо зем не Ср би
је. Ата на си је ва усред сре ђе ност на исто ри ју, у ко јој се по твр ђу је Ко сов ски 
за вет и косов ско опре де ље ње, је сте у зна ку кр ста и у зна ку сло бо де. Сло
бо да је још је дан зна ча јан еле мент, ко ји пре вла ди ке Ата на си ја на гла ша ва 
вла ди ка Ни ко лај. Ова сло бо да ни је са мо сло бо да од ту ђин ских оку па то
ра, ма да и то је је дан од мо ти ва за осло бо ђе ње, већ је то сло бо да за Бо га 
и сло бо да опре де ље ња за Цар ство Бо жи је, ко ја је со сва ке дру ге сло бо де. 
За ра зли ку од сво јих ве ли ких прет ход ни ка, вла ди ке цр но гор ског Пе тра II 
Пе тро ви ћа Тај но вид ца, вла ди ке жич ког и охрид ског Ни ко ла ја и аве Ју сти
на Ће лиј ског, ко ји су пи са ном реч ју чу ва ли ово жи во пре да ње, ми тро по
лит Ам фи ло хи је и епи скоп Ата на си је на осно ву лич ног ис ку ства у но вом 
косов ском стра да њу све до че и про ду бљу ју за вет ко ју су Ср би скло пи ли са 
Бо гом крв ном жр твом на Ко со ву по љу. За ми тро по ли та Ам фи ло хи ја, као 
све до ка но вих ко сов ских стра да ња и све ште ни ка ко ји је са хра нио од ру
бље не гла ве но вих ко сов ских му че ни ка, Ко со во као „гла ва Ла за ре ва“ ни је 
пу ка ме та фо ра, већ тра гич на ствар ност. Али ту стра дал ну ствар ност не 
пра ти ње го ва же ља за осве том, већ хри шћан ска на да у ока ја ње на род них 
гре хо ва и ре ал ност ва скр сењa. Слич но, за епи ско па Ата на си ја, Ко сов ски 
за вет ни је пу ки дар и по двиг пре да ка ко ји оба ве зу је по том ке, већ сва код
нев на жр тва и стра да ње оних ко ји на Ко со ву и Ко со вом жи ве. Оба ве за ни 
но вим ко сов ским жр тва ма и стра дал ни ци ма, у сво јој од бра ни Ко со ва као 
за вет не срп ске зе мље, ми тро по лит Ам фи ло хи је и вла ди ка Ата на си је се не 
ли бе да уста ну про тив сва ке си ле и вла сти, до ма ће или стра не, ко ја же
ли би ло да одво ји зе маљ ску Ср би ју од не бе ске или све те Ср би је, би ло да 
те ло све те Ср би је одво ји од Ко со ва као гла ве Ла за ре ве. Упра во ти ме што 
су у тој че сто не рав но прав ној бор би за Ко сов ски за вет спрем ни на лич ну 
жр тву, они су и чу ва ри Ко сов ског за ве та и опре де ље ња.

Владимир Цветковић
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Guardians of h  Kosovo Cov nan : 
M ropoli an Am lohij  Radović and Bishop A anasij  J v ić

th  pap r aims o inv s iga  how M ropoli an Am lohij  Radović and Bishop A anasij  
J v ić und rs and h  Kosovo Cov nan  and how his und rs anding inspir s h ir ac iv  
rol  in cr a ing h  policy of h  S rbian Church owards Kosovo. th  way h s  wo 
scholars und rs and h  Kosovo Cov nan  may h lp o answ r h  u s ion wh h r 
h  Kosovo Cov nan  is only a mporary obs acl  o h  poli ical r ali a ion of Kosovo’s 

ind p nd nc  from S rbia, or wh h r i  is a p rman n  ca gory in h  S rbian s lf-
und rs anding. th  pap r xamin s rs  h  sourc s of Am lohij ’s and A anasij ’s 
und rs anding of h  Kosovo Cov nan , which includ  h  folkloric and li urgical radi ion 
conn c d o h  Kosovo ba l , as w ll as h  wri ings of P ar II P rović Nj goš, Nikolaj 
V limirović, and Jus in Popović. th  pap r analys s fur h r h  works, ar icl s, s rmons 
and public sp ch s of bo h cl rics r la d o h  Kosovo Cov nan  from h  1980s o 
h  pr s n .
K yw ds: Kosovo, Kosovo Cov nan , Princ  La ar, h  honourabl  cross, fr dom

Чувари Косовског завета: митрополит Амфилохије Радовић и епископ Атанасије Јевтић


