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Abstrakt 

Předkládaná práce se zabývá v akademických kruzích doposud téměř nezpracovaným 

tématem postoje Srbské pravoslavné církve (SPC) k reţimu Slobodana Miloševiće 

v letech 1987-2000. Konkrétně se věnuje roli konceptu symfonie jakoţto pravoslavného 

ideálu uspořádání vztahů církve a státu v politice SPC vůĉi srbskému politickému 

vedení v tomto období. Práce nejprve osvětluje původ a podstatu tohoto konceptu a 

definuje modifikace, kterými v srbském prostředí postupně prošel. Za zásadní změnu 

oproti původnímu modelu symfonické interakce církve a politické moci autorka 

oznaĉila jeho rozšíření o národní aspekt a vytvoření organistické triády národa, církve a 

státu, která se stala charakteristickým rysem srbské pravoslavné teologie. Práce pak na 

základě analýzy diskurzu SPC ověřuje tezi, ţe symfonie církve a státu s přihlédnutím ke 

specifickým rysů, které v srbském prostředí získala, tvoří klíĉový rámec, který 

ovlivňoval a do jisté míry stále ovlivňuje politiku SPC a její přístup ke konkrétní 

politické moci a reţimu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The presented work deals with the topic of the relationship between the Serbian 

Orthodox Church (SOC) and the regime of Slobodan Milosevic in the years 1987 – 

2000, which is a topic that has scarcely been elaborated upon in academic circles. It 

specifically deals with the concept of symphony as an Orthodox ideal of the 

arrangement of relationship between the Church and the state in the SOC policy towards 

the Serbian political leadership of that time. The thesis illuminates the origins and the 

essence of this concept and defines the adjustments which it went through in the Serbian 

milieu. In comparison to the original concept of symphonic interaction between the 

Church and the power of the state, the author establishes the core alteration as the 

addition of a national aspect and the creation of an organizational triad of nation, 

Church and state, which became a characteristic feature of the Serbian Orthodox 

theology. Based upon the analysis of SOC discourse, the treatise then refreshes the 

proposition that the symphony of Church and state, taking into account specific 

attributes, forms a key framework that has influenced and to this day to a certain extent 

still influences the SOC policy and its approach to a particular political power and 

regime. 
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Úvod 

 

Na konci osmdesátých let se zdálo, ţe komunismus sovětského typu definitivně 

vyĉerpal svůj mocenský potenciál. Také komunistický reţim v Jugoslávii se dostal i 

přes svou specifickou podobu do hluboké, všestranné krize, na niţ jeho politiĉtí 

představitelé nebyli schopni ĉi ochotni nalézt efektivní odpověď.  Zatímco většina zemí 

bývalého Východního bloku nastoupila cestu mírové transformace a demokratizace 

politického systému, jugoslávskou tranzici hned v jejím zárodku na dlouhou dobu 

zastavil nárůst vyhrocených nacionalistických tendencí vedoucích k rozpadu 

multietnického státu. Ten byl navíc doprovázen největším ozbrojeným konfliktem 

v Evropě od konce druhé světové války.  

Toto období v historii jugoslávského prostoru poutá pro svoji turbulentní povahu 

pozornost akademických kruhů i široké veřejnosti. To ĉasto vede k jeho velmi 

zjednodušeným ĉi tendenĉním interpretacím. Jeden z mnoha takových výkladů popisuje 

dezintegraci Jugoslávie jako konflikt tří náboţenství, islámu a západního a východního 

křesťanství. Přestoţe je tato interpretace znaĉně simplifikovaná, je nesporné, ţe církve 

představující tato náboţenství sehrály v konfliktu přinejmenším velmi kontroverzní 

úlohu. Zejména Srbská pravoslavná církev (Srpska Pravoslavna Crkva, SPC) si z této 

doby nese nálepku instituce, která se spolu s ĉástí srbské intelektuální elity a politické 

reprezentace vĉetně Slobodana Miloševiće podílela na nacionální mobilizaci srbské 

spoleĉnosti, a tím nepřímo i na krvavém rozpadu spoleĉného státu. Z tohoto důvodu je 

SPC také nezřídka povaţována za spojence tehdejšího srbského politického vedení. 

Otázka postoje SPC vůĉi reţimu Slobodana Miloševiće však po hlubším zkoumání není 

zdaleka tak jednoznaĉná, naopak má velmi komplexní charakter. Navíc se zdá, ţe tato 

tématika nemůţe být nahlíţena bez širšího kontextu vývoje pravoslavných filozoficko-

teologických konceptů souvisejících se vztahy církevní a politické moci. 

Cílem této práce je proto prozkoumat dominantní koncepty ideální koexistence 

církve a státu v rámci SPC a tyto následně porovnat s faktickým postojem a politikou 

SPC vůĉi reţimu Slobodana Miloševiće v letech 1987 aţ 2000. Zároveň prověřím tezi, 

zda koncept symfonie církve a státu s přihlédnutím ke specifickým rysům, které 

v srbském prostředí získal, tvoří klíĉový rámec, který ovlivňoval a do jisté míry stále 

ovlivňuje politiku SPC a její přístup ke konkrétní politické moci a reţimu. Potvrzení 

stanovené teze a splnění vytyĉených cílů se snaţím docílit kombinací analýzy 
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relevantních sekundárních zdrojů, jeţ se věnují podstatě a vývoji konceptu symfonie, 

primárních textů předních srbských teologů, kteří tento koncept v srbském prostředí 

výrazně modifikují a transformují, a analýzy diskurzu SPC.  

Diskurzivní analýza je v sociálních vědách poměrně mladou metodou výzkumu 

a v posledních letech se těší mimořádné oblibě. S mnoţstvím prací zaloţených na 

diskurzivní analýze logicky roste i mnoţství názorů na to, jak diskurz chápat a jak jej 

definovat. Zároveň s tím se posouvají i hranice práce s ním. Nejrozšířenějším pojetím 

analýzy diskurzu je kritická diskurzivní analýza, která se opírá zejména o lingvistická 

kritéria, jeţ případně dále zasazuje do širšího spoleĉenského rámce.
1
 Avšak s ohledem 

na stanovené cíle práce jsem se rozhodla zaměřit spíše na obsahovou rovinu diskurzu 

SPC v úzkém spojení s jeho historickým a politickým kontextem.
2
 Studie se tak 

přibliţuje také relativně novému přístupu v nahlíţení na moţnosti zpracování témat 

z nedávné historie, konceptu dějin přítomného ĉasu. Ve své je podstatě historickou 

prací, která pouţívá diskurz SPC formulovaný zejména v církevním tisku jako 

specifický primární zdroj, s jehoţ pomocí rekonstruuje představu SPC o vztazích církve 

a státu a její postoj vůĉi srbskému politickému reţimu ve zkoumaném období 1987 aţ 

2000. Historií přítomného ĉasu je v rámci tohoto konceptu nejĉastěji chápáno období 

minulosti, jehoţ aktéři ĉi svědci jsou stále naţivu a k němuţ nejsou dostupné 

v historiografii vyuţívané klasické archivní materiály. Tento přístup má své odpůrce 

zejména pro zmíněnou absenci archivních pramenů ĉi nemoţnost distancovaného a 

podle některých badatelů jedině tehdy objektivního pohledu na danou dobu, událost 

nebo problém.
3
 Zastánci konceptu, jenţ je velmi populární především ve francouzském 

prostředí, naopak zdůrazňují, ţe je moţné kriticky analyzovat primární zdroje 

„přítomnosti“, mezi něţ zařazují mimo jiné orální svědectví ĉi vyjádření v médiích, a na 

jejich základě vytvořit relevantní obraz skuteĉnosti z pohledu jednotlivce ĉi skupiny.
4
    

                                                 
1
 Toto pojetí je dominantní v publikacích Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis: The Critical 

Study of Language, (London: Routledge, 2010) a Ruth Wodak a Michael Meyer eds, Methods for Critical 

Discourse Analysis, (London: Sage, 2009). 
2
 O moţnosti uţití diskursivní analýzy v tomto smyslu píše například Dwight Atkinson, Scientific 

Discourse in Sociohistorical Context: The Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 

1675-1975, (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1999), 141-166. 
3
 Mezi nejstarší kritiky patří například Raymond Aaron, který napsal, ţe „výzkumným předmětem 

historie můţe být pouze realita, která přestala existovat, tedy je ukonĉená“. Více viz Raymond Aaron, 

Dimensions de la Conscience Historique, (Paris: Union Generale d„ éditions , 1961), 100-101. 
4
 Více se konceptu dějin přítomného ĉasu věnuje francouzský Institut pro dějiny přítomného ĉasu 

(Institute d’historie du temps présent, IHTP). Jejich práce a ĉlánky na téma toho téma jsou dostupné z 

http://www.ihtp.cnrs.fr/ (navštíveno 10. 5. 2014). Dále se konceptem zabývá například Henry Rousso, 

francouzský historik a v letech 1990 aţ 1994 ředitel uvedeného institutu, více viz Henry Rousso, The 

Haunting Past: History, Memory and Justice in Contemporary France (Philadelphia: Pensylvania 

University Press, 2002), 25-47 a Francois Bédarida, Historie, Critique et Responsabilité, (Bruxelles: Les 

Editions Complexe, 2003),  61-74. 
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Analýza a následná interpretace dominantního diskurzu SPC je zaloţena na 

vyjádřeních Posvátného archijerejského sněmu SPC,
5
 Posvátného archijerejského 

synodu
6
 ĉi patriarchy. Zejména prohlášení Posvátného sněmu jsou v pravoslavné praxi 

povaţována za oficiální postoj SPC k problematice, k níţ se váţí. Jsou výsledkem 

předchozího jednání archijerejů, to znamená nejvyššího vedení SPC, patriarchy, 

metropolitů a episkopů, na jehoţ konci musí dojít ke vzájemné shodě. Rozhodnutí 

Posvátného sněmu by proto měla být závazná pro všechny duchovní SPC. Dále byla 

analyzována také relevantní vyjádření jednotlivých vysokých církevních představitelů, 

kteří byli mediálně aktivní i mimo prohlášení Posvátného sněmu, popřípadě 

představovali významný myšlenkový směr v rámci SPC. Důraz byl přitom kladen na 

projevy, které souvisely s konceptem symfonie ĉi z pohledu SPC ideální formou vztahů 

církve a politické moci a které reflektovaly rozdíly mezi církevním ideálem a skuteĉnou 

interakcí s reţimem zosobněným Slobodanem Miloševićem.  

Samotný text je strukturován do dvou celků, teoretického a analytického, které 

jsou dále rozděleny do tematických kapitol. První ĉást řeší pro práci klíĉový model 

symfonie církve a státu z obecného hlediska od jeho vzniku v době Byzantské říše do 

souĉasnosti. Vysvětluje podstatu symfonie a proměny nahlíţení na ni v pravoslavném 

světě. Text se dále zaměřuje na specifika, která tento koncept získal v kontextu vývoje 

SPC a teritoriálního prostoru, v němţ od svého zaloţení působila. Koncept symfonie je 

přitom nahlíţen z pohledu samotné SPC. Práce sleduje jeho modifikace a charakterizuje 

jeho podobu ve zkoumaném období (1987-2000). Druhá kapitola se zabývá postavením 

SPC v socialistické Jugoslávii,
7
 neboť je tato perioda v historii srbského pravoslaví 

zcela nezbytná pro objasnění přístupu SPC k reţimu Slobodana Miloševiće zejména 

v první fázi jeho vlády.  

Ústřední analytická ĉást práce se věnuje období reţimu Slobodana Miloševiće 

(1987-2000), které rozĉleňuje na tři etapy. První etapu vymezuje od nástupu Miloševiće 

do nejvyššího vedení srbské politiky v roce 1987 do vypuknutí ozbrojených střetů 

                                                 
5
 Posvátný archijerejský sněm je nejvyšším legislativním kolektivním orgánem SPC. Scházejí se na něm 

srbští archijerejové, coţ je název, který je v pravoslavných církvích pouţíván pro duchovní nejvyšších 

hodností patriarchu, metropolity a episkopy. Sněm se koná pravidelně dvakrát za rok, v případě potřeby 

řešení aktuálních problémů je svolán mimořádný Sněm. Více viz Ustav Srpske Pravoslavne Crkve, 

http://www.svetosavlje.org (staţeno 10. 3. 2014). 
6
 Posvátný synod je nejvyšší kanonická, věrouĉná a administrativní autorita SPC. Synodu předsedá 

patriarcha a jeho ĉleny jsou ĉtyři archijerejové, které volí Posvátný archijerejský sněm na dva roky. Více 

viz Ustav Srpske Pravoslavne Crkve, http://www.svetosavlje.org (staţeno 10. 3. 2014) ĉi oficiální portál 

SPC http://www.spc.rs/.  
7
 Oficiální název socialistické Jugoslávie se od jejího vzniku měnil. Od roku 1946 nesla jméno 

Federativní lidová republika Jugoslávie, v roce 1963 se přejmenovala na Socialistickou federativní 

republiku Jugoslávie (Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije, SFRJ). Dále je v textu pouţívána 

buď forma socialistická ĉi federativní Jugoslávie, popřípadě zkratka SFRJ. 
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v Jugoslávii, druhou jako dobu konfrontaĉní politiky srbského reţimu od zaĉátku války 

v Chorvatsku na jaře 1991 do uzavření Daytonského míru v roce 1995 a poslední je 

ohraniĉena pádem Miloševićovy vlády na podzim roku 2000. V tomto ĉasovém rozmezí 

se autorka soustředila na převládající pohled na ideální podobu vztahů církve a politické 

moci v rámci SPC a s ním do velké míry související postoj SPC k srbskému reţimu. 

Skrze analýzu diskurzu SPC dostupného prostřednictvím nejvýznamnějších církevních 

periodik je sledován církevní ideál, který je následně srovnáván s faktickou politikou 

SPC a jejími reakcemi na události daného období. 

Zdá se, ţe k tématu SPC v době vlády Slobodana Miloševiće a postoje SPC 

k jeho reţimu doposud nevyšla ucelená studie. Existující materiály se dané 

problematiky dotýkají pouze dílĉím způsobem a vţdy se soustředí zejména na působení 

SPC v ozbrojeném jugoslávském konfliktu. Velká ĉást z nich je navíc velmi tendenĉní. 

Anglojazyĉná literatura a práce nesrbských autorů z bývalé Jugoslávie se nezřídka 

uchylují ke zjednodušenému odsuzování SPC,
8
 zatímco mnohé srbské publikace naopak 

SPC nekriticky hájí.
9
 V obou případech však ĉasto chybí komplexní pohled na chápání 

politické moci a vztahu církve a státu z pohledu pravoslavných církví, konkrétně SPC, 

jenţ v mnoha ohledech její postoje a politiku ve zkoumaném období osvětluje. Ucelené 

zpracování problematiky tak bude dalším přínosem této práce.  

Teoretická ĉást studie vychází z odborných publikací a ĉlánků, které se věnují 

tématu symfonie a vztahům církve a státu v pravoslavném světě. Jedná se například o 

dílo Stevena Runcimana The Byzantine Theocracy
10

 a ĉlánky Aristotla Papanikoulaou 

„Byzantinum, Orthodoxy and Democracy“
11

 a Daniely Kalkandjievové, „A 

Comparative Analysis on Church-State Relations in Eastern Orthodoxy: Concepts, 

Models and Principles“
12

. Ke specifikům konceptu symfonie v srbském prostředí se 

vyjadřuje mimo jiné Marija Nikolić v práci „Filozofsko tološki izvori antizapadnog 

                                                 
8
 Jde například o publikace Michael A. Sells, The Bridge Betrayed: Religion ang Genocide in Bosnia, 

(Berkeley: University of California Press, 1998), Branimir Anzulović, Heavenly Serbia: From Myth to 

Genocide (New York: New York University Press, 1999) a Smail Ĉekić, The aggression against the 

Republic of Bosnia and Herzegovina: planning, preparation, execution (Sarajevo: Institute for the 

Research of Crimes Against Humanity and International Law, 2005). Mezi práce zaujatě odsuzující roli 

SPC v devadesátých letech však lze zařadit také knihu srbského autora Milorad Tomanić, Srpska crkva u 

ratu i ratovi u njoj. (Beograd: Medijska knjiţara Krug, 2001). 
9
 Jedná se například o studii Dragana AnĊelković-Petrušić, SPC i nosioci političke moći u Srbiji 1990-

2006 godine, (Beograd: Centar za prouĉavanje religije i versku toleranciju, 2011). 
10

 Steven Runciman, The Byzantine Theocracy, (Cambridge: Cambridge University Press, 1977). 
11

 Aristotle Papanikolaou, „Byzantium, Orthodoxy, and Democracy“, Journal of the American Academy 

of Religion 71, ĉ. 1 (Březen, 2003), 75-98, http://www.jstor.org (staţeno 16. 3. 2014). 
12

 Daniela Kalkandjieva, „A Comparative Analysis on Church-State Relations in Eastern Orthodoxy: 

Concepts, Models and Principles“, Journal of Church and State 53, ĉ. 4 (Květen, 2011), 587-614, 

http://jcs.oxfordjournals.org (staţeno 16.3.2014). 
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diskursa u SPC“.
13

 Ĉerpala jsem také z primárních zdrojů, a to z děl dvou významných 

srbských teologů, Nikolaje Velimiroviće a Justina Popoviće, které jsou dostupné 

v Srbské národní knihovně a Knihovně matice srbské, některé jejich práce jsou 

přístupné rovněţ elektronicky.
14

   

Analytická ĉást se opírá především o církevní periodika otištěná ve zkoumaném 

období, která jsem nashromáţdila během studijního pobytu v Bělehradě, a který je 

k dispozici v knihovně Srbské patriarchie v Bělehradě.
15

 Jedná se o list Pravoslavlje, 

jenţ vydává Srbská patriarchie a jenţ je nejĉtenějším pravoslavným periodikem. Dále o 

Glasnik, službeni list Srpske pravoslavne crkve, který je taktéţ listem Srbské patriarchie 

a slouţí spíše jako interní informativní kanál SPC. V neposlední řadě jsem vycházela z 

ĉasopisu eparchie šabaĉko-valjevské, Glasu Crkve, jenţ dával prostor i ĉlánkům, jejichţ 

autory byli duchovní z radikálnějšího křídla SPC a opoziĉní politiĉtí lídři. Uvedená 

periodika vydávaná v letech 1987 aţ 2000 byla prostudována v plném rozsahu.   

 Pro ilustraci názorů jednotlivých významných církevních ĉinitelů byla kromě 

církevního tisku vyuţita také jiná média, která těmto ĉinitelům poskytovala autorský 

prostor ĉi s nimi přímo vedla rozhovory. Jedná se například o bělehradský týdeník NIN 

(Nedeljne informativne novine) a spoleĉenské ĉasopisy Vreme a Duga, taktéţ vydávané 

v Bělehradě. Všechny jsou dostupné v Srbské národní knihovně a Knihovně matice 

srbské. Doplňujícími zdroji pro tuto ĉást práce byly zejména příspěvky a práce přední 

srbské historiĉky, Radmily Radić, která se tématem SPC a jejími vztahy se státem 

dlouhodobě zabývá.
16

 Ĉerpala jsem také z knihy Milorada Tomaniće Srpska crkva u 

ratu i ratovi u njoj, jeţ se rovněţ věnuje interakci SPC a politické moci v době vlády 

Slobodana Miloševiće, a jeţ i přes svůj tendenĉní charakter a publicistický styl 

představuje hodnotný zdroj zejména pro svou širokou heuristickou základnu.
17

 

Citáty církevních představitelů, popřípadě Posvátného synodu a sněmu, pouţité 

v práci byly překládány tak, aby byl zachován smysl a zabarvení původních textů a 

                                                 
13

 Marija Nikolić, „Filozofsko tološki izvori antizapadnog diskursa u SPC“ (diplomová práce, Filozofski 

fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2008). 
14

 http://www.svetosavlje.org/ 
15

 Patriarchie (patrijaršija) SPC je oficiálním sídlem patriarchy, tedy nejvyšší hlavy SPC. Nachází se 

v centru Bělehradu a je zároveň hlavním administrativním a vydavatelským centrem SPC. Druhým, spíše 

symbolickým sídlem je Pećská patriarchie v Kosovu. Srbský termín patrijaršija zároveň znamená 

patriarchát, tedy nejvyšší formu uspořádání autokefální církve, v jejímţ ĉele stojí patriarcha. Více viz 

Ustav Srpske Pravoslavne Crkve, http://www.svetosavlje.org (staţeno 10. 3. 2014).  
16

 Radmila Radić, Patrijarh Pavle, (Beograd: Novosti, 2005, Radmila Radić, „Crkva i srpsko pitanje“ in 

Srpska strana rata: trauma i katarza u istorijskom pamćenju, ed Nebojša Popov, (Beograd: Samizdat B 

92, 2002), Radmila Radić, „Crkva u politici i politika u Crkvi“ in Srpska elita, (Beograd: Helsinške 

sveske, 2000). 
17

 Tomanić, Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj. 
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vyjádření a jejich výpovědní hodnota zůstala nepozměněna. Z toho vyplývá mimo jiné i 

emotivní povaha citací vlastní církevním představitelům. S tím souvisí také uţití 

kapitálek, které odpovídá psaní v srbském jazyce a ĉasto reflektuje význam, jaký ten 

který ĉinitel SPC danému pojmu přikládá. Jedná se například o termíny Církev, Matka 

Církev, Její [církve] atd. S problematikou překladu projevů srbských duchovních je 

spojena také specifická terminologie Srbské pravoslavné církve a pravoslaví jako 

takového. Přestoţe k některým termínům existují odpovídající ĉeské ekvivalenty, jsou 

spojovány s katolickým prostředím. Přiklonila jsem se proto k zachování původních 

oznaĉení v ĉeském přepisu, tak jak je uţívá Pravoslavná církev v ĉeských zemích a na 

Slovensku.
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Z pouţité pravoslavné terminologie, jeţ má svůj srovnatelný ĉeský ekvivalent, ale pojí se především 

s Katolickou církví, se jedná například o oznaĉení episkop tedy biskup a eparchie ĉili biskupství. Ĉeský 

přepis specifických pravoslavných termínů byl převzat z oficiálního portálu Pravoslavné církve v ĉeských 

zemích a na Slovensku, http://www.pravoslavnacirkev.info/ (navštíveno 10. 5. 2014). 
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1. Pravoslaví, politická moc a národní identita 

 

Vztahy pravoslaví a státu se v historii ĉasto měnily v přímé souvislosti 

s proměnami politického a sociálního uspořádání toho ĉi onoho státního útvaru a jeho 

spoleĉnosti. Pravoslavný svět prošel s ohledem na vzájemné působení církve a státu 

dlouhým vývojem od byzantského konceptu harmonické koexistence náboţenství a 

nebeského království na zemi, formy cézaropapismu
19

 v případě Ruského impéria, ĉi 

systému milétů
20

 v Osmanské říši, ateistickou ideologií totalitárních komunistických 

reţimů aţ po dosud neuzavřenou kapitolu hledání vhodné podoby souţití pravoslaví a 

státu procházejícího demokratickou tranzicí. Zatímco chápání optimálního modelu 

vztahu církve a státu ze strany vládnoucích elit bylo vţdy velmi variabilní, představa 

pravoslavných církví o ideální interakci s představiteli politické moci zůstává téměř 

neměnná a stále v mnoha ohledech vychází z byzantského teokratického odkazu.
21

 

1.1 Byzantský koncept symfonie církve a státu 

Byzantská říše nepředstavuje pro většinu pravoslavných církví pouze jednu 

z etap v historii východního křesťanství, ale formativní období, v jehoţ průběhu se 

utvářela základní křesťanská, teologická dogmata, vnitřní církevní struktura a také 

představa o ideální podobě vztahů církve a státu.
22

 Zásadním obratem v postavení 

křesťanství ve východní ĉásti Římské říše
23

 i v přístupu církve k politické moci byla 

konverze císaře Konstantina I (324-337) ke křesťanské víře a jeho veřejná a materiální 

podpora křesťanských institucí. K vývoji říše později známé pod názvem Byzanc 

směrem k formě křesťanské teokracie výrazně přispěl Konstantinův souĉasník, historik 

a křesťanský teolog, Eusebios z Kaisareie. Ten ve svých dílech popisoval Konstantina 

jako „Boţího místokrále“ a říši v době jeho vlády jako obraz nebeského království.
24

 

Oficiální přiznání křesťanství a pozitivní percepce politické moci mezi církevními 

                                                 
19

 Více viz Lee Trepanier, Political Symbols in Russian History: Church, State and the Quest for Order 

and Justice, (Plymouth: Lexington Books, 2007), 75-80. 
20

 O pravoslavném milétu v Osmanské říši více viz. Barbara Jelavich, History of the Balkans: Eighteenth 

and Nineteenth century, (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 48-53. 
21

 Papanikolau, „Byzantium, Orthodoxy, and Democracy“, 77. 
22

 Po velkém schizmatu v roce 1054 představovala Byzantská říše formativní periodu dále pouze pro 

východokřesťanskou/pravoslavnou církev. 
23

 V Konstantinově době se stále formálně jednalo o Římskou říši. Aĉkoliv o tom, kdy přesně lze hovořit 

o faktickém poĉátku existence Byzantské říše, se mezi badateli vedou spory. Někteří jej vidí v přenesení 

hlavního města na Bospor a zaloţení Konstantinopole, další v definitivním rozdělení Římské říše na 

západní a východní ĉást v roce 395. Velmi ĉasto se uvádí také rok 476, kdy zanikla Západořímská říše. 

Více viz Robert Browning, úvod, The Byzantine Empire, (Wahington DC: The Catholic University of 

America Press, 1992).  
24

 Papanikolau, „Byzantium, Orthodoxy, and Democracy“, 81. 
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kruhy ovlivněnými Eusebiovým myšlením zajistily Konstantinovi a jeho nástupcům 

právo zasahovat do církevní administrativy. Byzantští císaři dokonce získali privilegium 

svolávat ekumenické koncily a řídit jejich průběh. Aby se usnesení koncilu stalo 

souĉástí byzantské civilní legislativy, muselo být zaĉleněno do tzv. nomokánonů, 

dokumentů kombinujících církevní a civilní právo.
25

   

Samotný termín symfonie oznaĉující ideální koncept vztahu církve a státu 

poprvé formuloval císař Justinián I (527-565) v šesté ĉásti svého spisu Novella. 

Justinián pokraĉoval v Eusebiem zapoĉaté tradici a Byzantská říše byla v této době jiţ 

definitivně vnímána jako křesťanské teokracie. Justinián ve svých dílech i projevech 

rozlišoval mezi termíny imperium a sacerdocium. První pojem se vztahoval 

k panovníkovi, který měl peĉovat o „lidské záleţitosti“, zatímco druhý ztělesňoval 

patriarcha a slouţil „boţským věcem“.
26

 Justinián zároveň prohlašoval, ţe císař je 

zodpovědný za udrţování harmonie mezi entitami imperium a sacerdotium. Církev a 

stát podle něj představovaly neoddělitelné souĉásti lidské spoleĉnosti, za jejíţ blaho na 

zemi však ruĉil pouze panovník. Církev a zejména konstantinopolský patriarcha měli 

dohlíţet na dodrţování křesťanských hodnot ve spoleĉnosti. Také panovník se měl řídit 

doporuĉeními církve v otázkách morálky. Pro spoleĉnost sestávající v analogii 

k lidskému tělu z různých ĉástí byla podle konceptu symfonie nezbytná spolupráce 

jejích dvou nejdůleţitějších sloţek, politické moci (panovníka) a církve (patriarchy). 

Justiniánovo pojetí vztahů církve a státu zmiňované v jeho díle Novella bylo dále 

rozpracováno v devátém století v dokumentu Epanagoge, jehoţ autorem je s největší 

pravděpodobností patriarcha Photius. Mír a blaho obyvatelstva tak podle byzantského 

modelu záviselo od symfonie státu a církve.
27

  

Aĉkoliv vztahy mezi státem a církví v průběhu existence Byzantské říše nelze 

oznaĉit za zcela bezkonfliktní a koncept symfonie za bezvýhradně a vţdy naplňovaný ve 

své teoretické podobě, otázka platnosti tohoto konceptu zaloţeného na byzantských 

spisech Novella a Epanagoge a křesťanské teokracie jako ideální formy státního 

uspořádání nebyla ze strany církve nikdy zpochybněna.
28

  

S oslabením moci Byzantské říše a formováním slovanských křesťanských států 

na Balkáně, zejména bulharské a srbské středověké říše, se zaĉala štěpit také do té doby 

                                                 
25

 Runciman, The Byzantine Theocracy, 46. 
26

 Ibid. 
27

 Richard Potz, “State and Church in the European Countries with an Orthodox Tradition,” Derecho y 

Religión  

2 (2008), 34.  
28

 Runciman, The Byzantine Theocracy, 146.  
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jednotná pravoslavná církev se silným centrem v Konstantinopoli. V této době se 

poprvé objevily její autonomní odnoţe, které postupně získaly nezávislý neboli 

autokefální status. Nově samostatná Bulharská a později Srbská pravoslavná církev 

vycházely z byzantského modelu symfonie jako ideální podoby vztahů církve a politické 

moci a stejně tak panovníci těchto mladých států byli nakloněni tomuto konceptu.
29

 

Po definitivním pádu Byzantské říše v roce 1453 a dalších křesťanských států na 

Balkáně se většina tradiĉního východokřesťanského prostoru postupně stala souĉástí 

Osmanské říše.
30

 Pravoslaví se tak dostalo do pozice minoritního náboţenství v impériu, 

kde státem preferovaným a kulturně dominantním náboţenstvím byl islám. Pravoslavné 

církve přišly o nezbytnou souĉást konceptu symfonie, křesťanského panovníka. 

Osmanská spoleĉnost byla konfesně rozdělená podle systému tzv. milétů, který 

obyvatelům poskytoval jistou míru náboţenské svobody a kulturní autonomie. Systém 

milétů zároveň přenesl odpovědnost za řízení těchto sfér ţivota pravoslavného 

obyvatelstva na církevní hierarchii. Představitelé církve ĉasto reprezentovali 

východokřesťanskou populaci i v politické interakci s Vysokou Portou a jejími 

regionálními zástupci.
31

 Církev se de facto stala jedinou Osmany uznávanou autoritou 

zastupující pravoslavné křesťany a jejich kulturu v Osmanské říši. Církev tak nebyla jen 

nositelem křesťanské víry, ale také ochráncem kulturních a jazykových specifik 

pravoslavných věřících pod vládou Osmanů. Za přispění osmanského systému milétů se 

zejména v balkánském prostoru vytvořila pevná vazba církve a pravoslavného 

obyvatelstva. V souvislosti s formováním národních konceptů v devatenáctém století 

pak došlo ke spojení konfese, církve, jeţ ji představovala, a národa. Odtud pochází teze 

o církvi jako výluĉném a stálém ochránci národní a kulturní identity, jeţ je na Balkáně 

v pravoslavném diskurzu přítomna dodnes. Identifikace církve a národa se přenesla také 

do procesu vytváření národních států v devatenáctém a dvacátém století a provázala se 

s byzantským konceptem ideálního vztahu církve a státu, symfonií. 

 Harmonická spolupráce církve a politické moci tak byla podle daného modelu 

nezbytná pro blaho národa a jeho spásu. Pravoslavný Posvátný synod v Konstantinopoli 

v roce 1872 jasně odsoudil nacionalizmus a propojení církve s jedním národem. Avšak 

na konci devatenáctého století jiţ byl koncept triády, církve, státu a národa, který se 

především na Balkáně dlouhodobě formoval, nedílným prvkem pravoslavné teologie. 

                                                 
29

 Kalkandjieva, „A Comparative Analysis on Church-State Relations“, 591. 
30

 Ruský stát prošel odlišným historickým vývojem i s ohledem na podobu vztahů církve a státu a 

konceptu symfonie. Vzhledem k tomu, ţe tato oblast není pro tuto práci klíĉová, zaměřila se autorka 

zejména na balkánský pravoslavný prostor. 
31

 Vysoká Porta byla vrcholným exekutivním orgánem a centrální vládou v Osmanské říši. 
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V nově vznikajících národních státech s většinou pravoslavného obyvatelstva pak byla 

urĉitá forma spolupráce církve a politické moci vycházející z konceptu symfonie 

běţná.
32

  

Střet s komunistickými politickými strukturami, jeţ se k moci dostaly po druhé 

světové válce, představoval pro pravoslavné církve velkou změnu, neboť poprvé ve své 

historii se staly souĉástí státních uspořádání, které byly svým charakterem sekulární, aţ 

ateistické a protináboţenské. Jejich reakce na politiku komunistických vlád proto byly 

méně konfrontaĉní neţ například postoje katolických církví, které ve své historii 

nezřídka stály v opozici vůĉi politické moci, jeţ katolické konfesi nebyla nakloněna.
33

 

S krizí socialistického zřízení se otázka reorganizace vztahů státu a církve stala velmi 

aktuální. Pravoslavné církve nikdy neopustily koncept symfonie coby ideálního 

uspořádání jejich vztahů s politickými představiteli. Demokratické politické systémy, 

které byly, aĉ s kontroverzními výsledky, postupně přijaty v balkánském prostoru po 

pádu komunismu, a jejichţ souĉástí je také princip striktního oddělení církve a státu, 

představují pro pravoslavné církve novou výzvu, na níţ doposud většina z nich nenašla 

efektivní odpověď.
34

 

1.2 Specifika konceptu symfonie v kontextu Srbské 
pravoslavné církve: triáda církve, státu a národa 

První nezávislý a centralizovaný srbský stát se zformoval v druhé polovině 

dvanáctého století. Jeho panovníkem se stal Stefan Nemanja, který byl zároveň 

zakladatel dynastie Nemanjić, vládnoucí srbské středověké říši do roku 1374.  Jeho syn 

Rastko Nemanjić, mnich později známější pod církevním jménem Sáva, byl ústřední 

postavou v procesu vytváření a osamotnění Srbské pravoslavné církve (SPC), jeţ 

dosáhla autokefálního statusu v roce 1219. Právní uspořádání středověkého srbského 

státního útvaru i nezávislé SPC vycházelo z ním sestaveného Nomokánonu 

(Zakonopravilo), který je povaţován za dokument, jenţ de facto nahrazoval ústavu 

srbského státu. Na principech zakotvených v Nomokánonu byly zaloţeny také vztahy 

mezi církví a vládnoucí dynastií Nemanjićů. Sáva se inspiroval byzantským konceptem 

symfonie, který pokládal za neoptimálnější formu interakce církve a politické moci. 

Savin Nomokánon obsahoval ĉásti Justinianova díla Novella a dalších byzantských 

autorů, jiţ model symfonie rozvíjeli. Sáva do svého zákoníku záměrně nezařadil texty, 

                                                 
32

 Potz, “State and Church in the European Countries“, 35. 
33

 Kalkandjieva, „A Comparative Analysis on Church-State Relations“, 605-608. 
34

 Ibid, 607-610. 
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které by podle něj mohly vést k vytvoření asymetrické symfonie ĉi cézaropapismu, tedy 

výrazné dominanci politické moci nad církevní.
35

 Na základě Nomokánonu měly být 

církev a politická reprezentace státu autonomními ĉástmi jednoho celku. Zdůrazňování 

principu autonomie však zároveň nevyluĉovalo existenci státní církve. Pravoslaví bylo 

uznáno oficiálním náboţenstvím srbského středověkého státu. V srbské říši nedocházelo 

k výraznějším neshodám mezi církevními představiteli a pravoslavnými panovníky, 

naopak obě entity vzájemně spolupracovaly. Vysocí církevní ĉinitelé navíc velmi ĉasto, 

podobně jako Sáva, pocházeli z královské rodiny. Vládnoucí rod tak většinou stál v ĉele 

církve i státu. Pravoslavné duchovenstvo rovněţ díky rozšířené gramotnosti 

v církevních kruzích získávalo pozice ve státní správě a hrálo významnou úlohu 

v diplomacii srbského středověkého státu.
36

 Toto období existence křesťanské teokracie 

je v diskurzu SPC skrze celou její historii vykreslováno jako zlatý věk a ideální vzor 

politického a spoleĉenského uspořádání Srbska, k němuţ je zapotřebí se navrátit.
37

  

Po Bitvě na Kosově poli v roce 1389, jeţ de facto znamenala zánik srbského 

státu a poĉátek vlády Osmanské říše na tomto území, se stejně jako v jiných oblastech 

řízených Osmany dostala SPC do minoritního politického i kulturního postavení. 

Navzdory zrušení samostatného srbského patriarchátu v roce 1461 a formálního 

přechodu pravoslavných věřících pod jurisdikci patriarchátu v Konstantinopoli a 

výraznému poklesu srbského duchovenstva byli představitelé pravoslavné církve 

jediným reprezentantem obyvatelstva v původním srbském prostoru, jeţ se většinově 

hlásilo k východnímu křesťanství. Církevní ĉinitelé organizovali kulturní a spoleĉenský 

ţivot křesťanských věřících a nezřídka se projevovali jako politiĉtí vůdci, kdyţ 

například stáli v ĉele velkých migrací slovanské pravoslavné populace do severnějších 

oblastí Osmanské říše i mimo ni.
38

 Pravoslavné duchovenstvo také zcela běţně řešilo 

spory věřících, přiĉemţ se řídilo původním Nomokánonem z doby dynastie Nemanjićů. 

Absence křesťanského státu, a panovníka, který by byl spolu s církví zodpovědný za 

blaho křesťanského obyvatelstva, prohlubovala propojení církve a stále výrazněji 

etnicky definovaných věřících. Církevní představitelé se tak stali jedinými nositeli 

                                                 
35

 Petar Zorić, Zakonopravilo Svetoga Save i Pravni Transplanti, (Beograd: Pravni Fakultet, Univerzitet u 

Beogradu, 2011) dostupné z http://www.alanwatson.org (staţeno 10. 3. 2014), 38-41. 
36

 John V. A. Fine, The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the 

Ottoman Conquest, (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2009), 117. 
37

 Nikolić, „Filozofsko tološki izvori antizapadnog diskursa u SPC“, 23. 
38

 Jednalo se zejména o dnešní Šumadiji, okolí Bělehradu a Vojvodinu. Největší migraci vedl patriarcha 

Arsenije Crnojević (Patrtijarh Pećki) na koci sedmnáctého století. Centrem SPC i srbského kulturního 

ţivota se poté stalo město ve Sremu, ve Vojvodině, Sremski Karlovci. Více viz Nicholas J. Miller, 

Between Nation and State: Serbian Politics in Croatia Before the First World War, (Pittsburg: Pittsburg 

University Press, 1998), 8. 
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duchovní, kulturní a ĉásteĉně i politické kontinuity se srbskou středověkou říší a svým 

působením také výrazně přispěli k vytvoření srbského národního konceptu a etablování 

srbské národní identity.
39

 Nacionální tendence srbského duchovenstva znepokojovaly 

osmanské autority, které v druhé polovině osmnáctého století postupně zakázaly 

pouţívání všech slovanských ĉi národních prvků v liturgii a SPC byla vystavena 

masivní helenizaci. Tento postup Vysoké Porty však přinesl spíše opaĉný výsledek, neţ 

o který Osmanská říše usilovala, a srbské duchovenstvo se na poĉátku devatenáctého 

století jasně postavilo za emancipaĉní snahy Srbů.
40

    

První povstání proti osmanským autoritám v roce 1804 skonĉilo pouze 

doĉasným úspěchem a následně byla revolta Srbů potlaĉena. Teprve druhé povstání pod 

vedením Miloše Obrenoviće vedlo k postupnému získání autonomie a v roce 1878 na 

Berlínském kongresu i k vyhlášení nezávislosti Srbského kníţectví. Střídající se rody 

Karadjordjů a Obrenovićů přistupovaly k SPC jako k nedílné souĉásti srbského 

spoleĉenského prostoru. Pravoslaví se opět stalo oficiálním náboţenstvím srbského 

státu materiálně podporovaným panovníky pravoslavného vyznání. SPC však nebyla 

centralizovaná, ale byla sloţena z několika nezávislých církevních jednotek v rámci 

Srbského království i mimo něj. Jednalo se o metropolii v Karlovcích, metropolii 

v Ĉerné Hoře a srbské církve v Dalmácii, Bosně a Hercegovině, Jiţním Srbsku a 

Makedonii. SPC nebyla jednotná ani v teologické rovině a v otázce ideálního postavení 

církve vůĉi politické moci. Tradiĉní pravoslavné pojetí vycházející zejména z byzantské 

a srbské středověké tradice bylo poprvé konfrontováno se západními modernizaĉními 

vlivy a myšlenkami vycházejícími z osvícenství, které do srbského státu pronikaly 

prostřednictvím intelektuálů, kteří studovali na univerzitách v západních metropolích, ĉi 

pravoslavných duchovních, jiţ přicházeli ze Srby osídlených ĉástí Habsburské 

monarchie.
41

 Také v samotné SPC se etablovaly dva teologické směry, menšinový 

ovlivněný západními liberálními myšlenkami a většinový ĉerpající z tradiĉní ruské 

pravoslavné teologie. Na konci devatenáctého století se zdálo, ţe vliv ruských myslitelů 

definitivně převáţil.   

 

                                                 
39

 Zorić, Zakonopravilo Svetoga Save, 42. 
40

 Sabrina P. Ramet, Nihil Obstat: Religion, Politics and Social Change in East-Central Europe and 

Russia, (Durnham: Duke University Press, 1998), 152. 
41

 Radmila Radić, „Serbian Christianity“ in The Blackwall Companion to Eastern Christianity, ed. Ken 

Parry, (Chichester: Blackwell Publishing Ltd., 2010), 235-236. 
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Teologické proudy jako slavjanofilská kritika západních hodnot a filosofie 

sabornosti
42

 se staly dominantními prvky srbské pravoslavné teologie.
43

 S tímto 

trendem souviselo také další upevnění konceptu jednoty církve, státu a národa, jako 

neoddělitelných ĉástí jednoho organismu. Na poĉátku dvacátého století jiţ byla 

organistická triáda základním ideologickým pilířem SPC.
44

 Úzké propojení církve 

s národní otázkou a národním státem však nelze povaţovat - na rozdíl od symfonie - za 

přímé dědictví Byzantské říše, ale spíše za výsledek specifického historického vývoje 

balkánského prostoru v kombinaci s celoevropským fenoménem vzniku konceptu 

národa a nárůstem nacionalizmu v devatenáctém století.
45

 

Po první světové válce byl na Balkáně vytvořen nový stát, Království Srbů 

Chorvatů a Slovinců (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Království SHS). SPC měla 

obavy z multietnického a multikonfesiálního charakteru tohoto státního útvaru, který 

nebyl v souladu s jejími hlavními myšlenkovými proudy. Jiţ v roce 1920 však církev 

dosáhla svého dlouhodobého cíle, kterým byla administrativní centralizace srbského 

pravoslaví. Pět dosud samostatných skupin srbských diecézí bylo podřízeno 

patriarchovi v Bělehradě. Největším zdrojem znepokojení sjednoceného pravoslavného 

kléru tak zůstávala konfrontace s Katolickou církví a také ztráta statutu státní církve. 

Přestoţe byl z Vidovdanské ústavy přijaté v roce 1921 vypuštěn ĉlánek o hegemonii 

jedné církve a jednoho náboţenství, nebyl nahrazen principem oddělení církve a státu. 

To přineslo relativně velký prostor pro udělování neformálních výhod církevním 

organizacím ze strany politických autorit a zejména srbského panovnického rodu.  SPC 

si tak v Království SHS neoficiálně zachovala privilegované postavení. Patriarcha se 

úĉastnil zasedání královské rady a mnozí církevní představitelé byli ĉleny národního 

shromáţdění.
46

 Vliv SPC a především její spojení s politickou mocí byl jasně patrný 

během tzv. Konkordátní krize v roce 1937, kdy parlament pod tlakem pouliĉních 

                                                 
42

 Sabornost je filozofický a teologický termín, který v uţším smyslu znamená jednotu cíkve, která je 

jedna, nedělitelná a její hlavou je Kristus. Ruští teologové však v devatenáctém století jeho význam 

přenesli i do dalších rovin spoleĉnosti. V tomto směru pokraĉovali také srbští teologové 

NikolajVelimirović a Justin Popović. V jejich pojetí pak sabornost odpovídá organistickému konceptu 

jednoty národa, státu a církve, přiĉemţ blaho celého organismu ĉi kolektivu má přednost před blahem 

jednotlivce. V tomto kontextu vidí ideální uspořádání spoleĉnosti. Více viz Nikolić, „Filozofsko tološki 

izvori antizapadnog diskursa u SPC“, 21-26. 
43

 Vladimir Cvetković, „The Serbian Tradition“ in The Orthodox Christian World, ed. Augustine Casiday, 

(New York: Routledge, 2012), 136. 
44

 Radić, „Serbian Christianity“, 237-238. 
45

 Kalkandjieva, „A Comparative Analysis on Church-State Relations“, 597. 
46

 Ramet, Nihil Obstat, 153. 
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protestů vedených pravoslavným klérem neschválil přijetí připravené smlouvy 

s Vatikánem o právní úpravě pozice Katolické církve v Jugoslávii.
47

   

Toto období v dějinách SPC je významné také co do vývoje moderní srbské 

pravoslavné teologie, představované především episkopem ţiĉkým, teologem a 

křesťanským filozofem Nikolajem Velimirovićem (1881-1956) a jeho pokraĉovatelem 

Justinem Popovićem (1894-1979). Velimirović v mnoha ohledech navazoval na ruskou 

organistickou teologii konce devatenáctého století, dále rozvíjel kritiku západních 

hodnot a zabýval se tématem sabornosti, které zasadil do srbského kontextu. 

Velimirović v duchu sabornosti a organistické teologie formuloval svůj nejdůleţitější 

filozoficko-náboţenský koncept svetosavlje, jenţ se stal nedílnou souĉástí srbské 

pravoslavné teologie i diskurzu SPC. Velimirović, ĉi jinak Vladyka Nikolaj termín 

svetosavlje poprvé pouţil během své přednášky s názvem „Nacionalizmus Svatého 

Sávy“ na univerzitě v Bělehradě v roce 1935. Vladyka novou nacionální ideologii 

zaloţil na tzv. evangelickém nacionalizmu, který podle něj poprvé formuloval a uvedl 

jako politicko-náboţenskou koncepci do evropské tradice Svatý Sáva. Velimirović 

zdůrazňoval, ţe kulturní a teologický odkaz Svatého Sávy zasluhuje být následován ve 

všech ĉasech, jeţ srbský národ ĉekají.“
48

  

Koncept svetosavlja je v díle „Nacionalizmus Svatého Sávy“ definován jako celek 

sloţený z několika propojených ĉástí, národní církve, národního státu, národní dynastie, 

národní kultury a národní obrany. Národní církev tvoří základ a centrum svatosávského 

nacionalizmu. Velimirović napsal: „Církev jedná jako duch, který oţivuje celý národní 

organismus, osvěcuje ho, inspiruje a sjednocuje ve jménu jedné víry, jedné naděje a 

jedné lásky.“
49

  Formulace svatosávské ideologie v chápání Nikolaje Velimiroviće a 

jeho následovníků poukazuje na absenci hranic mezi náboţenskou a národní identitou. 

Zároveň nese prvky sakralizace srbského národa, který je představován v biblickém 

duchu jako „vyvolený národ“.
50

 Zatímco v Byzantské říši byl sakralizován panovník, 
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 Maria Falina, „Between Clerical Fascism and Political Orthodoxy: Orthodox Christianity and 
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 Nikolić, „Filozofsko tološki izvori antizapadnog diskursa u SPC“, 23. 
49

 Nikolaj Velimirović, Nacionalizam Svetog Save, (Beograd: Fond "Otac Jovan Rapajić", 1994) 
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popřípadě jeho vláda, Velimirović rozšířil posvátný ĉi nebeský status na celý srbský 

národ.
51

     

V otázce ideální interakce církve a státu Velimirović jasně navazoval na 

byzantský model a za nezbytný prvek svatosávského nacionalizmu povaţoval 

harmonický vztah dvou entit. Ve svém spise „Srbský národ jako Teodul“ napsal: 

„Srbská historie nezná boj mezi církví a státem. […] Kdekoliv byla církev oddělena od 

státu, tam byla nemocna církev, nebo stát, ĉi oba dva. Rozdělená církev a stát, to 

znamená sluţbu dvěma rozdílným pánům. Protoţe existuje pouze jeden opravdový pán, 

jemuţ lze vědomě a ĉestně slouţit, to je Pán Bůh, musí nutně jedna od znesvářených a 

rozdělených institucí, církev, nebo stát, slouţit boţímu protivníku, Ďáblu.“
52

 

Velimirović absenci konfliktů mezi církví a politickou mocí v srbské historii ĉi spíše v 

historii středověké srbské říše vysvětloval pomocí termínu teodulije. Tento pojem 

vladyka postavil do kontrastu s teokracií, kterou chápal v negativním slova smyslu jako  

spoleĉenský systém středověké západní Evropy.
53

 Podle něj je rozdíl mezi panovníkem 

v teokracii a teoduliji Svatého Sávy stejný jako mezi „vynuceným pánem a 

dobrovolným sluhou.“
54  

Srbský stát v době vlády dynastie Nemanjićů fungoval na 

principu teodulije.  Politická moc a církev existují v teoduliji v symfonické jednotě a 

slouţí Bohu. V západních teokraciích církev a stát neustále soupeří, neboť cílem, který 

sdílejí, není sluţba Bohu, ale snaha o dominanci a nadvládu jednoho nad druhým.
55

  

Velimirović byl nejen významným pravoslavným autorem a tvůrcem mnoha 

filozoficko-teologických koncepcí, ale také velmi kontroverzní postavou zejména kvůli 

svým antisemitským a nacionalistickým myšlenkám a propojení se srbským klerikálně-

fašistickým politickým uskupením Zbor, jeţ vzniklo pod vedením Dimitrije Ljotiće ve 

třicátých letech dvacátého století. Po nástupu komunistického reţimu k moci byl 

Nikolaj Velimirović, který téměř okamţitě po skonĉení druhé světové války emigroval 
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do Severní Ameriky, vykreslován ze strany státního aparátu výhradně jako antisemita, 

zrádce a fašista a jeho díla byla vytlaĉena z kulturních dějin a veřejného ţivota 

jugoslávské i srbské spoleĉnosti. Vliv jeho filozoficko-náboţenských koncepcí v rámci 

válkou oslabené a státem marginalizované SPC poklesl. Velimirovićovo myšlení však 

bylo populární mezi nacionalisticky orientovanou srbskou emigrací a v socialistické 

Jugoslávii našlo svého pokraĉovatele v Justinovi Popovićovi, jenţ se stal minimálně 

srovnatelně významnou osobností ve vývoji a formování autentické srbské pravoslavné 

teologie, jakou byl Nikolaj Velimirović.  

Justin Popović  byl profesorem teologie, který ale většinu ţivota strávil jako 

mnich v klášteře Ćelije v blízkosti Valjeva. Popović v mnohém navazoval na uĉení 

Nikolaje Velimiroviće a stejně jako on kritizoval západní Evropu a katolickou církev. 

Převzal také koncept svetosavlja jako církevního ideálu.
56

 Jeho práce se však striktněji 

drţí filozoficko-teologické roviny svetosavlja. Politické a sociální aspekty 

svatosavského nacionalizmu, jimţ se Velimirović věnoval například v dílech 

„Nacionalizmus Svatého Sávy“ a „Srbský národ jako teodul“, Popović otevřeně a přímo 

rozváděl pouze ojediněle. Zároveň se neuchyloval k tak přímoĉaré glorifikaci srbského 

národa jako jeho předchůdce. I on však na národ nahlíţel skrze schémata organistické 

teologie vycházející zejména z Ruska na konci devatenáctého století. V jeho pojetí je 

národ nedělitelný organismus. Popović v práci „Svetosavlje jako filozofie ţivota“ 

napsal: „Příteli, můţe tvé oko hledět, kdyţ ho rozpůlíš? Můţe tvé srdce cítit, kdyţ ho 

rozsekneš? Můţe-li císařství vydrţet, kdyţ ho rozdělíš? Všechna fakta jasně odpovídají 

a nepopiratelně svědĉí: nemůţe. Jak by tedy mohla duše našeho národa ţít, neumřít a 

stát se nesmrtelnou, pokud se rozdělí?“
57

 Z kontextu celého textu je zřejmé, ţe Popović 

měl primárně na mysli myšlenkovou a duchovní nedělitelnost srbského národního 

organismu, avšak zejména v souvislosti s rozpadem Jugoslávie a Kosovskou otázkou 

získal princip nedělitelnosti také „fyzický“ a existenĉní význam. V církevním prostředí 

zaĉalo být stále ĉastěji a otevřeněji vyjadřováno přesvědĉení, ţe pokud má srbský národ 

fyzicky i duchovně přetrvat, hranice jurisdikce SPC by měly odpovídat hranicím 

národního státu. Oddělení srbského národa od jeho církve a státu bylo pro SPC tedy 

zcela nepřijatelné, a ovlivňovalo tak přístup pravoslavného kléru k politickým autoritám 

ve zkoumaném období 1987 aţ 2000.  

                                                 
56
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Popović se ideálnímu vztahu církve a politické moci věnoval méně explicitně 

neţ Nikolaj Velimirović, přesto lze z jeho prací jasně vyĉíst, ţe model sekulárního státu 

vnímal jako nesluĉitelný s tradicí Svatého Sávy. Církev podle něj měla slouţit jako 

morální a duchovní arbitr jak národu, tak státu a politickým autoritám. Popović napsal: 

„Podle svatosávské filozofie ţivota a světa: i ĉlověk, i spoleĉnost, i národ i stát se mají 

přizpůsobit církvi jako věĉnému ideálu. […] Národ má opravdové hodnoty pouze tehdy, 

kdyţ se řídí evangelickými ctnostmi. To, co platí pro národ, platí i pro stát. Svatí 

Nemanjićové si toho byli vědomi a v tom spoĉívá jejich nesmrtelná sláva a věĉná 

velikost. Bez evangelických ctností, co je národ? Průvod chodících mršin. A stát? 

Instituce niĉící národní duši a její hodnoty. Ptám se vás: má národ kolektivní svědomí, 

národní svědomí? A stát? Má svědomí? Svatí Nemanjićové odpovídají: národ i stát mají 

svědomí, tím je církev a její evangelium.“
58

 Z citátu opět vyplývá, ţe středověký srbský 

stát představoval pro Popoviće zlatý věk a ideál uspořádání spoleĉnosti, v němţ církev a 

pravoslavné křesťanství hrají klíĉovou úlohu ochránce morálních hodnot a v němţ 

představitelé politické moci jednají v souladu s církevním uĉením. 

Ţáci a stoupenci Justina Popoviće ĉasto oznaĉovaní za justinovce pokraĉují 

v díle a myšlení svého uĉitele a Nikolaje Velimiroviće. Mezi nejvýznamnější justinovce 

jsou řazeni Atanasije Jevtić, Amfilohije Radović, Irinej Bulović a Artemije 

Radosavljević. Tato generace mladých, ĉasto v zahraniĉí vzdělaných církevních ĉinitelů 

byla v rámci SPC zpoĉátku poměrně marginalizovanou skupinou zastupující menšinový 

myšlenkový a teologický proud. Od osmdesátých let dvacátého století však justinovci 

postupně zaĉali obsazovat vysoké posty v církevní hierarchii a v devadesátých letech jiţ 

byli všichni ĉleny Posvátného archijerejského sněmu. Spolu s nimi pronikly do 

církevního vedení i filozoficko-teologické koncepty Nikolaje Velimiroviće a Justina 

Popoviće, které byly v jugoslávském socialistickém státě tabuizovány stejně jako jejich 

autoři. Justinovci dále prohlubovali a dodnes prohlubují tradici srbské nacionální 

teologie, za jejímţ vznikem stáli Velimirović s Popovićem.
59

 

Vliv byzantského konceptu symfonie lze vysledovat v diskurzu i politice SPC jiţ 

od jejího osamostatnění v roce 1219. Aĉkoliv byl model symfonie v srbském 

historickém kontextu modifikován a získal urĉité specifické rysy, jeţ jej odlišují od 

původní byzantské teorie, základní princip, tedy harmonický vztah církve a státu, zůstal 

ideálem SPC dodnes. Zcela klíĉovou charakteristikou srbského pravoslaví, která se 
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jasně zformovala v průběhu devatenáctého století, je zaĉlenění národa jako nedělitelné 

souĉásti symfonie a vytvoření tak pomyslné triády národa, církve a státu. S těmito prvky 

ve svých dílech pracovaly také dvě významné postavy srbského církevního ţivota, 

Nikolaj Velimirović a Justin Popović, o nichţ bylo pojednáno výše.  Jejich uĉení šířené 

zejména ţáky Justina Popoviće se v polovině osmdesátých let dvacátého století stalo 

jedním z hlavních myšlenkových a teologických proudů v SPC. Od poĉátku 

devadesátých let jej jiţ lze oznaĉit za dominantní ideologický prvek srbského pravoslaví 

a za základ teologicko-filozofického uĉení SPC aţ do souĉasnosti.
60
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2. Srbská pravoslavná církev v socialistické Jugoslávii 
 

Po skonĉení druhé světové války ĉelily církve v Jugoslávii mnoha materiálním i 

politickým problémům. Země byla zdevastovaná a ztratila okolo 1, 75 milionů obyvatel. 

SPC se stejně jako další náboţenské organizace v Jugoslávii potýkala s nedostatkem 

finanĉních i lidských zdrojů. Většina sakrálních staveb a církevních objektů byla během 

války poškozená, nebo zcela zniĉená. Nastolení komunistického reţimu vycházejícího 

z materialistické ideologie marxismu-leninismu navíc přineslo proticírkevní opatření. 

Téměř okamţitě po uchopení moci přistoupila Komunistická strana Jugoslávie 

k zestátnění církevního majetku, perzekuci kléru a zákazu vydávání církevního tisku. 

Penze duchovenstva a další státní financování církví byly pováleĉnou monetární 

reformou drasticky zredukovány.
61

 Komunistický reţim také zakázal výuku náboţenství 

ve školách a civilní sňatky se staly jedinou legitimní formou manţelství. Stejně tak 

rozvodový proces ĉi zapisování novorozenců do matrik byly svěřeny do rukou civilních 

soudů.
 62

 Tyto kroky komunistické vlády znamenaly poĉátek systematického 

vytlaĉování náboţenství z veřejného i soukromého ţivota jugoslávské spoleĉnosti. 

2.1 Srbská pravoslavná církev v letech 1945-1980  

Ústava přijatá v roce 1946 právně zakotvila sekulární podobu jugoslávské 

federace. Model oddělení církve a státu se v Jugoslávii podobně jako ve většině dalších 

komunistických zemí lišil svých charakterem od západního sekulárního státního 

uspořádání. Základ tohoto modelu vycházel z Leninova dekretu o oddělení vzdělávání 

od církve a církve od státu. Jeho cílem byla izolace náboţenství a církevních institucí od 

spoleĉnosti, a tím postupné vymýcení tohoto z pohledu ideologie marxismu-leninismu 

patologického sociálního fenoménu ĉi slovy Karla Marxe „opia lidstva“.
63

 Postoj státu 

k církvím podle principů této ideologie však nebyl vţdy důsledně dodrţován a 

komunisté nezřídka vyuţívali zejména pravoslavné církve tradiĉně propojené s 

chápáním národní identity pro úĉely nacionální ĉi patriotické mobilizace obyvatelstva.
64

 

Pro komunistické politické autority tak bylo spíše neţ doslovné plnění ideologického 
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programu zásadní udrţovat církve pod svojí kontrolou a transformovat jejich dosavadní 

roli silného a vlivného prvku ve spoleĉnosti na pouhý nástroj státního aparátu.
65

  V této 

formě se původní Leninův dekret rozšířil jako vzor do dalších zemí, v nichţ se po druhé 

světové válce chopily moci komunistické strany. Jugoslávští komunisté, do roku 1948 

jedni z nejaktivnějších zastánců stalinistického typu vlády, se při vytváření ĉlánku 

ústavy, který se týkal postavení církví ve státě, také inspirovali sovětským vzorem.
66

 

SPC tím byla připravena o rozsáhlý politický a sociální vliv, který jí zajišťovala její 

pozice v Královské Jugoslávii, a poprvé od svého vzniku jako autokefální církve ĉelila 

reţimu, jenţ prosazoval nejen princip oddělení církve a státu, ale v podstatě ateistický 

charakter státu a spoleĉnosti.
67

  

Po roztrţce Tita se Stalinem v roce 1948 přišlo jugoslávské vedení s vlastním 

výkladem marxismu-leninismu a upustilo od praktikování stalinistického modelu 

politiky. Postupnou liberalizaci spoleĉenského klimatu doprovázelo zmírnění 

represivního postupu státního aparátu vůĉi náboţenským institucím. Jugoslávský reţim 

se ve veřejném diskurzu přestal striktně vymezovat proti náboţenství a téměř kompletně 

zastavil perzekuci duchovenstva.
68

 Tito osobně apeloval na ukonĉení fyzických útoků 

na duchovní, k nimţ po válce docházelo.
69

 Vztahy mezi komunistickou mocí a církvemi 

v Jugoslávii tak zdaleka neměly tak konfliktní charakter, jako tomu bylo například 

v zemích Východního bloku v daném období.  

Liberalizace přístupu státu k náboţenským organizacím se však nevztahovala na 

všechny církevní instituce stejnou měrou a nejvíce se projevila ve vztahu k SPC.
70

 

Důvodů, proĉ se jednalo právě o SPC lze nalézt několik. První vyplývá z historického 

vývoje východního křesťanství, který vyústil ve vznik autokefálních církví bez 

spoleĉného pravoslavného centra. Zatímco postavení katolické církve v jednotlivých 

zemích je regulováno na základě bilaterálních smluv státu a Vatikánu, tzv. konkordátů, 

a Vatikán jakoţto samostatný mezinárodní aktér můţe na daný stát vyvíjet nátlak, 

pokud nesouhlasí s přístupem jeho politických představitelů ke katolické církvi, politiku 
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vůĉi pravoslavným církvím si stát reguluje sám.
71

 SPC navíc vyšla z druhé světové 

války kádrově a materiálně oslabená a byla finanĉně zcela odkázaná na příspěvky 

komunistického státu. Pro jugoslávské vedení tak bylo snazší udrţovat SPC v pro něj 

optimální pozici pouhého nástroje státního aparátu neţ zbylé náboţenské instituce.
72

 

Zlepšení vztahů představitelů státu a pravoslavného kléru bylo zároveň 

ovlivněno ochotou Posvátného synodu, nejvyšší kanonické, věrouĉné a administrativní 

autority SPC, a pováleĉných srbských patriarchů do urĉité míry spolupracovat 

s jugoslávským reţimem. Pro SPC vycházející z byzantského odkazu symfonie církve a 

státu představovaly politické autority tradiĉního spojence a ochránce. Vznik sekulárního 

státního uspořádání, které nenabízelo ţádné předpoklady pro vznik tohoto 

pravoslavného ideálu, byl pro srbskou církev zcela novou a neznámou situací, na niţ její 

vedení neumělo najít efektivní odpověď. Snaha pravoslavného duchovenstva o 

uchování korektních vztahů s komunistickou vládou, a to i přes diametrální odlišnost 

marxistické ideologie a pravoslavných hodnot, tak vyplývala především z absence 

alternativního konceptu vztahů církve a státu v rámci SPC.
73

 Nezanedbatelným 

motivem církevního vedení pro zachovávání loajálního přístupu ke komunistickému 

reţimu byl předpoklad, ţe jedině tak získá co největší mnoţství výhod a svobody 

v omezených moţnostech daného politického systému.
74

  

Tento předpoklad se ukázal být v mnoha ohledech pravdivý. SPC byla 

náboţenskou organizací v Jugoslávii, která dostávala nejvyšší státní příspěvky. V druhé 

polovině šedesátých let dvacátého století tak koneĉně překonala kritickou pováleĉnou 

materiální situaci a v liberalizovaném prostředí mohla znovu zahájit vydavatelskou 

ĉinnost. V roce 1967 například zaĉal na základě osobní iniciativy patriarcha Germana 

vycházet oficiální list srbské patriarchie, Pravoslavlje, jenţ dodnes patří mezi 

nejvýznamnější a nejĉtenější pravoslavná církevní periodika.
75

 Pravoslavlje se původně 

věnovalo ĉistě teologickým tématům a výkladům Bible, coţ mimo jiné souviselo 

s cenzurou komunistického aparátu. Od poloviny osmdesátých let se však autoři ĉlánků 

otištěných v Pravoslavlje spíše neţ k teologii vyjadřovali ke spoleĉenským a politickým 

otázkám.
76

 SPC bylo v socialistické Jugoslávii umoţněno udrţovat kontakty také s 

dalšími pravoslavnými církvemi v zahraniĉí. Aĉkoliv vládnoucí reţim upustil od vedení 
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striktních protináboţenských kampaní a akceptoval urĉitou autonomii SPC v otázce 

vydavatelské ĉinnosti ĉi ekumenického styku s církvemi v zahraniĉí, stále povaţoval 

církev za potenciálně velmi nebezpeĉnou instituci a kontroloval jakékoliv její politické 

a nacionalistické projevy.
 77

      

 SPC se přes zmírnění proticírkevní politiky komunistických autorit a 

ekonomickou i materiální stabilizaci potýkala s problémy, jeţ dále ohroţovaly její jiţ 

tak marginální pozici v jugoslávské spoleĉnosti. Církev v socialistickém období ĉelila 

mnoha vnitřním rozkolům, jeţ byly nezřídka iniciovány ĉi nepřímo podporovány 

komunistickou vládou. V roce 1967 makedonsky hovořící pravoslavné duchovenstvo a 

někteří srbští kněţí v Makedonii vyhlásili nezávislost Makedonské pravoslavné církve. 

Tento krok byl příkře odsouzen SPC jako nekanonický, a naopak okamţitě přijat 

makedonskými komunisty. Federální vláda Jugoslávie nepovaţovala takový vývoj za 

ideální, nicméně se neohradila proti secesi, jak oĉekávala SPC. Vláda se snaţila konflikt 

vyřešit tlakem na SPC, aby existenci Makedonské pravoslavné církve akceptovala. Její 

postoj k schizmatu byl oficiálně oznaĉen za nacionalistický, konzervativní a 

podkopávající jugoslávský spoleĉenský zájem a etnickou harmonii. SPC zasaţená 

odtrţením Makedonské pravoslavné církve se musela dále vyrovnávat se ztrátou svých 

farností v Severní Americe. Přerušení jejich vazeb s Bělehradem a vznik tzv. Svobodné 

srbské pravoslavné církve v roce 1962 bylo vyústěním neshod, jeţ se týkaly 

administrativních otázek a jmenování episkopů. Největší kritice ze strany ĉásti srbského 

pravoslavného duchovenstva v Americe, sympatizantů uĉení Nikolaje Velimiroviće, 

však byla vystavena otázka normalizace vztahů církve a státu v Jugoslávii a smířlivého 

postoje patriarchy Germana vůĉi komunistickému reţimu.
78

 V reakci na secesi 

Makedonské pravoslavné církve a Svobodné srbské pravoslavné církve se navíc mezi 

ĉástí ĉernohorských pravoslavných duchovních zaĉalo stále ĉastěji debatovat o otázce 

moţného vzniku samostatné Ĉernohorské pravoslavné církve.
79

   

Kromě odštěpení farností a etablování jurisdikĉně nezávislých pravoslavných 

církví se SPC vyrovnávala také s vnitřním napětím mezi duchovenstvem relativně 

shovívavým vůĉi pováleĉnému politickému systému a nacionalisticky laděným kruhům 

v církvi ţádajícím revizi postoje církve vůĉi komunismu. Po skonĉení druhé světové 

války zaĉala v Jugoslávii v hojné míře vznikat proreţimní klerikální sdruţení a v roce 
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1952 bylo jejich ĉleny téměř 80 % niţšího pravoslavného duchovenstva.
80

 Sympatie 

ĉásti pravoslavného kléru k nové Jugoslávii a Titovi vycházely zejména ze zkušenosti 

druhé světové války, kdy byli duchovní SPC perzekuováni ze strany Ustašovců 

v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a bulharského státu v Makedonii. Mnoho z nich na 

represe reagovalo vstupem do partyzánských jednotek. Pováleĉný komunistický reţim 

těmto „patriotickým“ kněţím garantoval penze a finanĉní příspěvky distribuované skrze 

klerikální sdruţení, jeţ oficiálně podporovala myšlenku bratrství a jednoty, která tvořila 

jeden ze základních ideologických a legitimizaĉních prvků socialistické multietnické 

Jugoslávie, a angaţovala se také v mezináboţenském dialogu. Vedení SPC však 

povaţovalo aktivity sdruţení za vnitřní opozici stimulovanou komunistickými 

autoritami.
81

 Dodnes není zcela jasné, do jaké míry se jednalo o spontánní hnutí a do 

jaké míry bylo podporováno reţimem jako nástroj kontroly církve.
82

 Na opaĉné straně 

neţ klerikální sdruţení ve vztahu ke komunistickým autoritám stála skupina radikálních 

duchovních a teologů, pokraĉovatelů Justina Popoviće. Justinovci se kriticky 

vymezovali proti komunistickému reţimu, a dostávali se tak do stále ostřejšího sporu 

s umírněnější ĉástí pravoslavného kléru a patriarchou Germanem, kterým zazlívali 

spolupráci s komunistickými autoritami, jeţ podle justinovců v ţádném případě 

nepředstavovaly politickou moc, s níţ by mohla SPC symfonicky koexistovat.
83

 Od 

poloviny osmdesátých let justinovci postupně získávali stále vyšší pozice v hierarchii 

SPC a především zaĉali aktivně publikovat nejen svoje myšlení, ale také uĉení Nikolaje 

Velimiroviće a Justina Popoviće, ĉímţ zahájili proces jejich revitalizace nejprve v rámci 

SPC a později i ve většinové srbské spoleĉnosti.
84

 

Další velkou výzvou, jeţ stála před SPC v socialistické Jugoslávii, byla 

postupující sekularizace obyvatelstva Jugoslávie, proti níţ se zdála být pravoslavná 

církev nejméně odolná.
85

 Podle průzkumu míry religiozity jugoslávského obyvatelstva 

prováděného Institutem sociálních věd v Bělehradě v šedesátých letech dvacátého 
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století se největší poĉet věřících nacházel mezi katolickými Chorvaty a muslimy.
86

 

Z výzkumu vyplývá, ţe náboţenství bylo nejméně podstatné pro Srby, přestoţe 

pravoslaví bylo historicky jedním z nejdůleţitějších faktorů v národní emancipaci 

Srbů a základním prvkem srbské národní identity. Pokles religiozity srbské populace a 

poĉtu pravoslavných věřících pokraĉoval také v sedmdesátých a osmdesátých letech.
 87 

Navzdory mnoha těţkostem, s nimiţ se církve v socialistické Jugoslávii musely 

vyrovnávat, měla náboţenská politika jugoslávských komunistů relativně liberální 

charakter, a to zejména ve srovnání s dalšími komunistickými zeměmi. Církve patřily k 

jedněm z mála institucí, které nebyly kompletně pod kontrolou komunistické strany. 

Nejliberálněji komunistické autority postupovaly vůĉi SPC, coţ souviselo především s 

ochotou ĉásti pravoslavného kléru spolupracovat s reţimem a nekonfrontaĉním 

přístupem pováleĉných srbských patriarchů k jugoslávské politické moci. SPC se 

nicméně potýkala s mnoha výše zmíněnými problémy, jeţ oslabovaly její pozici 

v jugoslávské spoleĉnosti. Nebyla také schopna reagovat na rostoucí sekularizaci 

srbského obyvatelstva a ztrátu věřících, ať uţ jako důsledek autoritativní politiky 

komunistické strany ĉi jako spontánního a globálního procesu modernizace.
88 

Církev 

zároveň nebyla vnitřně jednotná v otázce optimální politiky vůĉi komunistické vládě. 

V druhé polovině osmdesátých let však v SPC zaĉal převaţovat směr reprezentovaný 

zejména justinovci, kteří povaţovali nastolení komunistické vlády a vznik socialistické 

Jugoslávie za příĉinu ztráty vlivného postavení SPC ve spoleĉnosti a za překáţku 

k nastolení symfonie podle pravoslavného ideálu. V hluboké všestranné krizi, v níţ se 

komunistický reţim v Jugoslávii po Titově smrti nacházel, viděla církev příleţitost 

revidovat svoji pozici v jugoslávské/srbské spoleĉnosti a šanci znovu se stát jejím 

významným a vlivným aktérem.
89
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2.2 Krize komunistického systému a Srbská pravoslavná církev 

Po smrti Josipa Broze Tita se naplno projevily problémy spojené s politickým i 

ekonomickým uspořádání socialistické Jugoslávie. Země byla v hluboké ekonomické 

krizi a ţivotní standard obyvatel prudce klesal. Předsednictvo SFRJ, kolektivní federální 

orgán, který stál v ĉele Jugoslávie po Titově smrti, postrádal politickou autoritu a v silně 

decentralizovaném systému téměř jakoukoliv akceschopnost. Jugoslávští politici si 

uvědomovali nutnost reforem, avšak spory představitelů federálních republik i neshody 

ve vedení jednotlivých republik ohledně způsobu řešení krize zablokovaly přijetí 

radikálních opatření, která mohla vést ke změně existujícího systému. Neschopnost 

nalézt kompromis byla navíc umocněna generaĉní výměnou politických špiĉek všech 

republik, ke které došlo v polovině osmdesátých let. Dlouho budované osobní vazby, 

jeţ hrály důleţitou úlohu v udrţování politické stability, tak byly zpřetrhány. Mladší 

generace politiků vyrůstajících po druhé světové válce se na rozdíl od „titovské 

generace“, jak byli ĉasto oznaĉováni funkcionáři sdílející zkušenost 

národněosvobozeneckého boje, soustředila téměř výhradně na prosazování specifických 

zájmů republik, které zastupovala.
90

 

Odchod „titovské generace“ z politické scény přinesl změny také v přístupu k 

vyuţívání represivních metod jako nástroje politického boje o moc ĉi prostředku 

potlaĉení protireţimních aktivit. Represivní metody byly aplikovány pouze mimořádně 

a do jisté míry je nahradila mediální propagace. Otevřel se tak prostor pro mobilizaci 

nekomunistických sloţek jugoslávské spoleĉnosti, náboţenských institucí, 

intelektuálních spolků a podobně.
91

 SPC byla jedním z významných aktérů, kteří stále 

ĉastěji a otevřeněji vyjadřovali kritiku vůĉi stávajícímu stavu a přitom se setkávali se 

stále slabším odporem ze strany reţimu.
92

 

 V osmdesátých letech znovu eskalovalo napětí mezi většinovou albánskou 

populací a srbskou a ĉernohorskou menšinou v Kosovu. V roce 1981 došlo ke 

studentským protestům kosovských Albánců, které se postupně rozšířily i na další 

vrstvy albánského obyvatelstva a přerostly v masové demonstrace s cílem změny statutu 

Kosova z autonomní oblasti na jednu z federálních republik Jugoslávie. Protestům 

následovala postupná mobilizace kosovských Srbů a Ĉernohorců, kteří naopak 

poţadovali revizi jugoslávské ústavy z roku 1974, jeţ Kosovu udělila rozsáhlé správní 
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pravomoci de facto srovnatelné s těmi, které byly vyhrazeny pro jednotlivé republiky 

SFRJ. Kosovští Srbové a Ĉernohorci stále ĉastěji a otevřeněji vyjadřovali své obavy 

z nárůstu politické moci albánské populace a upozorňovali na masovou emigraci 

srbského obyvatelstva z Kosova, za jejíţ příĉinu oznaĉovali diskriminaĉní postup 

kosovské vlády vůĉi srbskému a ĉernohorskému elementu.
93

  

Pro SPC byla kosovská otázka vţdy jedním z nejcitlivějších témat. SPC toto 

území spojuje s existencí středověkého srbského státu, který nekriticky vykresluje jako 

zlatou éru harmonické koexistence srbského národa, státu a církve podle pravoslavných 

ideálů. Kosovo jako dějiště bitvy na Kosově poli (1389), jeţ v podstatě znamenala pád 

srbského státu, v církevním prostředí dále představuje mytizovanou událost, v níţ podle 

SPC poloţil srbský národ největší oběť bránící svoji víru a morálně tak zvítězil nad 

osmanskými agresory.
94

 SPC pro Kosovo a Metohiji nezřídka vyuţívá termín srbský 

Jeruzalém, od něhoţ srbský národ a jeho církev nesmí být odděleni.
95

 S rostoucím 

etnickým napětím v Kosovu se problematika zajištění „ochrany“ srbského národa stala 

ústředním tématem církevních kruhů, ale i předmětem diskuzí ĉásti srbské intelektuální 

elity soustředěné zejména kolem Srbské akademie věd a umění (Srpska akademija 

nauka i umetnosti, SANU) a také řady srbských politiků mladší generace. Od poĉátku 

osmdesátých let se tak Kosovo stalo pojítkem mezi nacionálně laděnými sloţkami 

srbské spoleĉnosti.
 96

 

V medializaci kosovské problematiky bylo velice aktivní zejména duchovenstvo 

hlásící se k uĉení Justina Popoviće. Jiţ v roce 1982 poslala skupina pravoslavných kněţí 

v ĉele s předními představiteli justinovců Atanasijem Jevtićem, Irinejem Bulovićem a 

Amfilohijem Radovićem srbské i jugoslávské federální vládě dokument nazvaný Apel, 

v němţ ţádala o ochranu duchovního i fyzického bytí srbského národa v Kosovu a 

Metohiji. Tento dokument byl prvním z řady petic, jeţ byly podepsány představiteli 

SPC a adresovány srbským politickým představitelům. V  roce 1985 byla sepsána další 

petice, pod níţ připojilo svůj podpis duchovenstvo i věřícími z chrámu Sv. Archangela 

Gavrila v Zemunu, kteří v ní vyjadřovali obavy z ohroţení srbského a ĉernohorského 

obyvatelstva v Kosovu. Signatáři poţadovali řešení problematické kosovské situace 
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všemi moţnými prostředky. Dalším dokumentem, pod nímţ byli podepsáni církevní 

představitelé, byla petice z roku 1986 na podporu kosovských Srbů, kterou podpořilo 

212 intelektuálů a osobností ze srbského kulturního a veřejného ţivota a která ţádala, 

aby srbské vedení přistoupilo k hlubším spoleĉenským i politickým reformám, 

především pak k revizi jugoslávské ústavy z roku 1974.
97

 Atanasije Jevtić, tehdy 

profesor na Pravoslavné teologické fakultě v Bělehradě a od roku 1983 jeden 

z mediálně nejaktivnějších ĉinitelů SPC, v rozhovoru pro ĉasopis Student v roce 1985 

shrnul přesvědĉení radikálnějšího duchovenstva o nutnosti změny přístupu jugoslávské 

politické moci k problematice Kosova následovně: „Uţ je opravdu naĉase, aby někdo 

řekl něco konkrétního o problémech na Kosovu a zaĉal je řešit. To, o ĉem se dosud 

mluvilo, bylo vţdy jen v obecné rovině a neodráţelo skuteĉnou situaci.“
98

 

Petice a apely jednotlivých církevních představitelů ĉi skupin duchovenstva však 

nebyly adresovány pouze politickým autoritám, ale také samotnému vedení SPC. 

Poĉátkem roku 1985 se například v listu srbské patriarchie, Pravoslavlje, objevil ĉlánek 

ţádající od církve, aby  se mobilizovala a postavila se po bok svému národu. Glas 

crkve, ĉasopis valjevsko-šabaĉké eparchie, v jednom ze svých pravidelných sloupků 

taktéţ vyzýval k spoleĉenské aktivizaci církve.
99

  

Od poloviny osmdesátých let byla otázka Kosova pro církevní kruhy téměř 

nevyhnutelným tématem, kterému se věnovalo v podstatě kaţdé vydání pravoslavných 

církevních periodik. V listu Pravoslavlje byly pravidelně publikovány archivní 

dokumenty s názvem „Zloĉiny a násilí ve Starém Srbsku“, které odkazovaly na 

diskriminaci kosovských Srbů v minulých stoletích.
100

 Atanasije Jevtić ve snaze o 

zviditelnění kosovského tématu pravidelně přispíval do listu Pravoslavlje sloupkem 

nazvaným „Od Kosova do Jadovna“,
101

 v němţ detailně přibliţoval podle jeho slov 

„staletý útlak Srbů v Kosovu, znásilňování srbských ţen a muĉení mnichů a jeptišek v 

Kosovu“, aniţ by však uváděl zdroje svých tvrzení.
102
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Vedle kosovského problému se v církevních periodikách zaĉaly od poloviny 

osmdesátých let objevovat ĉlánky, jejichţ záměrem bylo připomenout strádání srbského 

národa během druhé světové války. Akcentována byla především vyhlazovací politika 

Nezávislého státu Chorvatsko (Nezavisna Država Hrvatska, NDH) vedená chorvatským 

fašistickým uskupením Ustašovců a ĉástí muslimského obyvatelstva mimo jiné vůĉi 

srbskému obyvatelstvu v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině.
103

 Autoři ĉlánků na toto 

téma události druhé světové války stále ĉastěji vyuţívali jako paralelu k moţnému 

vývoji v těchto oblastech, v němţ viděli potenciální hrozbu pro srbský národ. V září 

roku 1984 při příleţitosti svěcení pravoslavného chrámu v Jasenovci, bývalém 

ustašovském koncentraĉním táboře, srbský patriarcha German vyzval k „odpuštění, 

nikoliv však k zapomnění.“
104

 Především druhé ĉásti tohoto výroku se ĉást 

pravoslavného duchovenstva a přispěvatelé pravoslavných církevních periodik 

přidrţovali a aktivně usilovali o to, aby vzpomínky na události druhé světové války a 

zloĉiny spáchané na srbském obyvatelstvu zůstávaly v srbské spoleĉnosti ţivé.
105

 

 Přes znaĉnou spoleĉenskou mobilizaci církve v osmdesátých letech jí její pozice 

uvnitř decentralizovaného, ĉásteĉně liberalizovaného, avšak stále autoritativního 

komunistického státu neumoţňovala přímo ovlivňovat srbské, potaţmo jugoslávské 

politické dění. SPC, v níţ sílily hlasy radikálnějších duchovních kritických ke 

komunistickému reţimu a stále ĉastěji také k samotnému uspořádání a fungování SFRJ, 

která podle nich pouze diskriminovala srbský národ, proto ĉekala na příchod politika, 

který by naslouchal jejím poţadavkům, převedl je do reálné politiky a přiblíţil ji tak 

pravoslavnému ideálu symfonie. Nástup Slobodana Miloševiće, který zpoĉátku vytvářel 

dojem politického lídra, jenţ je schopen zahájit reformní proces, poskytnout ochranu 

srbskému a ĉernohorskému obyvatelstvu v Kosovu, zajistit mu postavení, které mu 

podle SPC historicky náleţí, a přitom v těchto otázkách spolupracovat s pravoslavným 

klérem, tak v církevních kruzích vzbudil velké naděje a oĉekávání. 
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3. Nástup Slobodana Miloševiće k moci a reakce Srbské 

pravoslavné církve 

 

Slobodan Milošević zaĉal svou aktivní politickou kariéru na poĉátku osmdesátých 

let. V roce 1984 byl jmenován vedoucím Městského výboru Svazu komunistů 

v Bělehradě, o dva roky později nahradil Ivana Stamboliće na postu šéfa Svazu 

komunistů Srbska (Savez Komunista Srbije, SKS).
106

 Z této pozice mohl ovlivňovat 

lokální stranické organizace v rámci celého Srbska a vybudovat si relativně silnou 

základnu sympatizantů. Milošević se od samého zaĉátku svého působení v srbské 

politice prokazoval jako velmi schopný řeĉník a záhy po svém vstupu do nejvyšších 

orgánů SKS si zaĉal uvědomovat sílu médií a vyuţívat je ve svůj prospěch.
107 

Zlomovým okamţikem, kdy Milošević se svými stoupenci definitivně získal převahu na 

srbské politické scéně a za pomoci mediální kampaně odstranil nejvýznamnějšího 

konkurenta Ivana Stamboliće, se stalo VIII. zasedání Ústředního výboru Svazu 

komunistů Srbska v září 1987. Tato událost je dnes většinou akademiků povaţována za 

klíĉový moment v politickém vývoji Srbska.
108

  

SPC a zejména radikálnější ĉást pravoslavného duchovenstva vítaly revoluĉní a 

reformní rétoriku, která byla pro projevy Slobodana Mioševiće charakteristická. Podle 

slov Mirka ĐorĊeviće, srbského církevního analytika, se navíc v Miloševićových 

raných projevech dají vysledovat urĉité prvky a syntagma z děl Nikolaje Velimiroviće a 

Justina Popoviće, coţ pravoslavné kruhy velmi oceňovaly.
109

 Otázka Kosova a 

postavení tamního srbského a ĉernohorského obyvatelstva ve vztahu k albánské většině, 

na kterou SPC aktivně upozorňovala, se stala jedním z hlavních témat Miloševićových 

vyjádření a základem jeho politického vzestupu. Návštěva Kosova, kterou Milošević 

podnikl v březnu 1987, kdy se sešel se zástupci Kosovských Srbů, a během níţ měl 

vyslovit tolik citovaný výrok „nikdo vás nesmí bít“, byl pozitivně, a aţ s nadšením 

reflektován v církevním tisku jako první náznak změn nejen v postavení srbského 

obyvatelstva v Kosovu, ale také SPC v celé Jugoslávii.
110

 V lednu roku 1988 byl 

                                                 
106

 Miroslav Šesták et al., Dějiny Jihoslovanských zemí, (Praha: NLN, 2009), 560. 
107

 Dejan Jović, “Osma sjednica: uzroci, znaĉaj, interpretacije,” in Slobodan Milošević: Put ka vlasti: 

Osma sednica CK SKS--uzroci, tok i posledice, eds. Momĉilo Pavlović, Dejan Jović a Vladimir Petrović 

(Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2008),  44-45. 
108

 Sell, Slobodan Milošević and the Destruction of Yugoslavia, 30-33.  
109

 Svetlana Lukić a Svetlana Vuković eds, Peščanik FM. Knj. 3, Zašto se u crkvi šapuće?, (Beograd: 

Pešćanik, 2007), 99. 
110

 Pravoslavlje, 483-486, 1987. 



 

 

31 

 

zahájen proces vypracování ústavní reformy, která měla revidovat ústavu z roku 1974 a 

navrátit Socialistické republice Srbsko (Socijalistička Republika Srbija, SR Srbsko) 

legislativní a jurisdikĉní suverenitu nad celým jejím územím, vĉetně autonomních 

oblastí. Dodatky k ústavě SR Srbsko, které byly přijaty 28. března 1989, znamenaly 

výrazné oslabení autonomie Vojvodiny a Kosova.  V církevních kruzích byl tento krok 

srbské vlády oznaĉován za „jeden z nejvýznamnějších okamţiků v nové historii 

srbského národa“.
111

   

Další událostí, jeţ vyvolala kladné hodnocení srbského politického vedení a 

zejména Slobodana Miloševiće ze strany SPC, byla oslava šestistého výroĉí Bitvy na 

Kosově poli. Během ní se na Gazimestanu, místě kde k bitvě v roce 1389 údajně došlo, 

shromáţdilo několik set tisíc Srbů.
112

 Poprvé vedle sebe oficiálně stanuli nejen 

představitelé SPC a zástupci stále ještě komunistické vlády Srbska, ale i pravoslavné 

kohorty a vlajka socialistické Jugoslávie. V SPC se hovořilo o tom, ţe Milošević je 

ochoten církvi zajistit místo ve spoleĉnosti, jaké jí náleţí a ţe srbský národ vrací k jeho 

kultuře, historii, jazyku a víře, neboť si je vědom toho, ţe pouze tato cesta vede 

k pravému rozvoji. Církevní kruhy blízké Srbské patriarchii však Miloševićovi zároveň 

zazlívaly, ţe se nezúĉastnil liturgie v klášteře Graĉanica v Kosovu a okamţitě po 

skonĉení projevu na Gazimestanu odletěl zpět do Bělehradu.
113

 Období po oslavě výroĉí 

Bitvy na Kosově poli aţ do poloviny roku 1990 se dá přesto oznaĉit za periodu velmi 

vřelých vztahů mezi představiteli srbské politické moci a SPC. Pravoslavný církevní 

tisk se o novém srbském politickém vedení vyjadřoval v této době vesměs pozitivně a 

záměrně se vyhýbal oznaĉování Miloševiće nebo jeho spolupracovníků za komunisty. 

Naopak ĉasto zdůrazňoval fakt, ţe otec Slobodana Miloševiće, Svetozar, studoval 

Pravoslavnou teologickou fakultu a stal se duchovním SPC, a to i navzdory tomu, ţe od 

rodiny odešel a na výchovu Miloševiće měl minimální vliv.
114

 

  Dokonce i Atanasije Jevtić, významný justinovec a jeden z nejostřejších kritiků 

komunistického reţimu, mluvil v rozhovoru pro bělehradský spoleĉenský ĉasopis Duga 

v roce 1989 o Miloševićovi kladně: „Slobodan Milošević řekl: ‚Poníţili jste jeden hrdý 

národ„. Děkuji Miloševićovi, ţe jako jeden z prvních pochopil, a to i přesto, ţe já ho 

osobně nepřeceňuji ani nepodceňuji, neboť i před ním mnozí synové tohoto trpícího 
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národa svědĉili o spravedlnosti a pravdě a hledali svobodu a demokracii.“
115

 Jevtić dále 

v tomto rozhovoru uvedl: „Můţeme svobodně říci, ţe kosovská tragédie srbského 

národa probudila svědomí, nejdříve u jednotlivců, Miloševiće ĉi Ĉkrebiće,
116

 a oni 

pohlédli do oĉí kosovské pravdě, o které srbská Církev jiţ dekády, pravda diskrétně, ale 

trvale svědĉila svými písemnými protesty adresovaným odpovědným vládním orgánům. 

[…] Koneĉně se pochopilo, ţe církevní lidé jsou praví patrioti, a ne nepřátelské 

elementy.“
117

 

Z vyjádření, která se týkala Miloševiće a dalších srbských politických 

představitelů, otištěných v církevním tisku od roku 1987 do poloviny roku 1990 

vyplývá, ţe většina pravoslavného duchovenstva a vedení SPC do nové srbské vlády 

vkládaly velké naděje. SPC doufala v návrat k svatosávské tradici a přinejmenším 

přiblíţení se konceptu symfonie.   

V ĉlánku nazvaném „Vidovdanská zpráva Glasu crkve: Návrh srbského církevně 

nacionálního programu“,
118

 který byl otištěn 28. ĉervna 1989 v ĉasopise Glas Crkve, 

redakce shrnula svoje představy o ideální podobě vztahů církve, politické moci a národa 

a zhodnotila dosavadní změny, k nimţ došlo v souvislosti s nástupem Slobodana 

Miloševiće k moci. V textu se uvádí: „Bez Boha a boţí přítomnosti není moţné 

dosáhnout lidského štěstí a stabilní spoleĉnosti bez ohledu na to, o jakém politickém a 

ideologickém systému je řeĉ. […] Je nemyslitelné, aby tak významný ĉinitel spoleĉnosti 

jakým je Církev, zůstal bez vlivu na budoucnost a právní vývoj své země a národa, o 

nějţ se duchovně stará.“
119

 Autorský kolektiv dále napsal: „Navrhujeme politickému 

vedení Srbska, které přichází s programem vytvoření demokratického, evropského státu, 

aby Církvi vrátilo úlohu, jeţ jí byla nespravedlivě a násilně odebrána, a tak vyplnilo 

prázdnotu, která vznikla Její marginalizací ve spoleĉnosti. Neboť není silného státu bez 

silné Církve!“
120

 Dosavadní proměny byly komentovány následovně: „Sluší se přiznat 

jisté zásluhy a zanícení nového srbského vedení v řešení srbské otázky. Nová vláda 

uměla správně vyuţít veliký demokratický a duchovní potenciál srbského národa, který 
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opět zaĉal myslet svojí hlavou a rozhodovat o svém osudu. […] Faktem je, ţe za 

poslední dva roky došlo k oteplování vztahů mezi Srbskou Církví a srbskou politikou a 

ke změnám, k jakým nedošlo od konce druhé světové války. My jsme prozatím nemohli 

oĉekávat více, ale nesmí to teď skonĉit. Není potřeba bát se a odvracet od Církve, která 

byla po staletí nejstabilnější pilíř srbského národa. Ani teď, ani dříve Církev nechtěla 

partnerství se státem ĉi přímou úĉast ve vládě. To by bylo cizí jejímu duchovnímu 

smyslu.“
121

 Aĉkoliv redakce zdůrazňovala, ţe neupřednostňuje konkrétní 

spoleĉenskopolitické uspořádání, zakonĉila ĉlánek vyjádřením: „My chceme být 

souĉástí Evropy, kde nebude vládnout vyprahlá demokracie, ani stará teokracie, ale 

tvůrĉí a opravdová teodemokracie.“
122

   

 V ĉervenci 1990 byl přijat zákon o politických organizacích, ĉímţ SKS de facto 

legalizoval existenci dalších politických stran, a byly vypsány první pluralistické 

parlamentní a prezidentské volby, které se měly konat v prosinci 1990. Posvátný 

archijerejský sněm SPC v oficiální zprávě oznaĉil vyhlášení prvních pluralistických 

voleb za „úsvit politické svobody“. Vedení SPC také vyjádřilo naději, ţe srbský národ 

bude schopný rozlišit mezi těmi, kteří mnoho slibují a za těmito sliby kryjí svoje vlastí 

mocenské zájmy, a těmi, kdo jsou upřímně věrni Bohu a rodu.“
123

 SPC prohlašovala, ţe 

je nadstranickou patriotskou institucí, a ţe konkrétně nepodporuje ţádného úĉastníka 

voleb. Někteří pravoslavní duchovní a jednotliví autoři ĉlánků v církevním tisku však 

jasně vyzývali srbské voliĉe, aby nehlasovali pro bývalé komunistické kandidáty. 

Atanasije Jevtić v ĉlánku otištěném v Pravoslavlje na zaĉátku prosince 1990 nazvaném 

„Před prvními pováleĉnými svobodnými pluralistickými volbami v Srbsku: 

Netolerovatelné znaky arogance“ například napsal: „Naši chameleonští bolševici se ve 

skuteĉnosti neproměnili, alespoň ne co se týĉe mentality tyranské arogance, duchovního 

i fyzického trápení svého vlastního národa a jeho poniţování. […] Nejarogantnější ze 

všech je předseda vládnoucí strany komunisto-socialistů [Slobodan Milošević].“
124

 

V oficiálních vyjádřeních se SPC zdrţela jasných a ostrých výroků na adresu 

dosavadní politické reprezentace Srbska a trvala na nadstranickém charakteru 

pravoslaví. Avšak od poloviny roku 1990 bylo zřejmé, ţe politickou stranou, jejíţ 

program nejvíce odpovídal představám pravoslavného kléru o ideálním spoleĉenském 
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uspořádání, v němţ by církev hrála významnou úlohu a v organické harmonii 

s politickými představiteli pravoslavného vyznání peĉovala o srbský národ, bylo Srbské 

hnutí obnovy (Srpski pokret obnove, SPO). Vhodným kandidátem na prezidenta byl 

z pohledu SPC předseda SPO, Vuk Drašković.
125

 Ostatně vedoucí ĉlenové SPO v ĉele 

s Vukem Draškovićem byli jiţ od konce osmdesátých let pravidelnými přispěvateli 

pravoslavného ĉasopisu Glas Crkve. Toto periodikum vydávalo nejen texty, které pro 

něj Drašković sám psal, ale také rozhovory, které poskytl pro jiná média. Pro svůj 

kontroverzní charakter je známe především interview, jeţ bylo nejprve otištěno 

v chorvatském listu START 16. září 1989. Posléze se objevilo i v pravoslavném tisku, 

jmenovitě v Glasu Crkve téhoţ roku. V něm Drašković otevřeně vyjadřoval 

přesvědĉení, ţe v případě rozpadu Jugoslávie je potřeba přehodnotit vnitřní hranice, 

neboť „Srbsko má být tam, kde jsou svatyně SPC a krev Srbů prolitá chorvatskými 

Ustašovci“.
126

 Drašković byl v této době v církevních kruzích velmi populární, a to 

zejména pro své výroky o SPC jako nedílné souĉásti srbské národní identity, jeţ má 

nepopiratelné právo spolurozhodovat o osudu srbského národa.
127

  

V parlamentních a prezidentských volbách konaných 9. prosince 1990 však se 

46 % hlasů zvítězila Socialistická strana Srbska (Socijalistička partija Srbije, SPS), 

která se v ĉervenci téhoţ roku transformovala ze Svazu komunistů Srbska. Prezidentem 

se stal Slobodan Milošević, pro nějţ hlasovalo 65, 3 % voliĉů.
128

 Kandidující opoziĉní 

strany vĉetně SPO získaly pouze nepatrné mnoţství hlasů.
129

 To vše se událo v době, 

kdy se SPC zaĉala k Miloševićovi pomalu obracet zády. Nový srbský patriarcha Pavle 

proto dementoval zprávu, kterou otiskly noviny Politika 25. prosince 1990, v níţ tento 

list informoval, ţe při příleţitosti návštěvy Slobodana Miloševiće patriarcha srdeĉně 

blahopřál novému prezidentovi a jeho straně k velkému volebnímu vítězství a tlumoĉil 

přání SPC, aby jejich politika směřující k dosaţení bohaté a spravedlivé spoleĉnosti 

v zájmu srbského národa a všech obyvatel Srbska byla úspěšná.
130

 Zdá se, ţe srbský 

patriarcha nechtěl, aby byla SPC spojována s bezvýhradnou podporou Miloševiće a 

SPS.  Od srbské vlády se distancovalo také duchovenstvo eparchie záhřebsko-lublaňské. 
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V oficiálním vyjádření z 22. března 1991 se eparchie ohradila proti „nepravdivým 

informacím o vztazích SPC se srbskými politickými představiteli.
131

 

Aĉkoliv SPC přiznávala Miloševićovi a vedení srbských komunistů, které bylo u 

moci od roku 1987, znaĉný podíl na proměnách přístupu srbských státních struktur 

k pravoslavné svatosávské tradici, zároveň ţádala, aby byl tento proces dále 

prohlubován a došlo ke kompletní revizi politiky státu vůĉi pravoslavné církvi.
132

 

V druhé polovině roku 1990 došla velká ĉást pravoslavných duchovních k závěru, ţe 

Milošević a SPS nejsou připraveni ĉi ochotni podniknout kroky, jeţ by vedly 

k výraznější změně postavení SPC v srbské spoleĉnosti a nastolení symfonického 

vztahu církve a politické moci.
133

  

   Prostřednictvím církevních periodik a oficiálních zpráv ze zasedání 

Posvátného archijerejského sněmu z konce osmdesátých a poĉátku devadesátých let 

SPC jasně vyjadřovala, co si představuje pod pojmem kompletní revize přístupu státu k 

církvi. SPC opakovaně vznášela poţadavky na vrácení majetku, jenţ byl znárodněn 

komunistickými autoritami po druhé světové válce. Dalším klíĉovým bodem 

k přiblíţení se svatosávskému ideálu bylo podle církevních představitelů znovuzavedení 

výuky náboţenství [myšleno v první řadě pravoslaví] ve školách. Potřeba výuky 

náboţenství se stala jedním z nejĉastějších témat diskutovaných téměř v kaţdém vydání 

církevního tisku. SPC dále poţadovala, aby byla Pravoslavná teologická fakulta, po 

druhé světové válce oddělená od Univerzity v Bělehradě, opět zařazena mezi její 

oficiální fakulty. Usilovala také o to, aby vláda legislativně uznala církevní svátky jako 

dny pracovního volna. Jednalo se zejména o Božić, tedy pravoslavný vánoĉní svátek, 

jenţ SPC slaví 7. ledna, a Savindan, který připadá na 27. ledna a připomíná největšího 

srbského světce Sávu.
134

 V první polovině roku 1990 se zdálo, ţe se poprvé od druhé 

světové války budou moci církevní svátky slavit svobodně a veřejně. Televizní přenos 

Božićne liturgie z Chrámu svatého Archanděla Michaela v Bělehradě v roce 1990 byl 

v církevních kruzích oznaĉován za kulturní událost historického významu. Velikonoĉní 

svátky byly téhoţ roku oslavovány také za přítomnosti široké veřejnosti a státních 
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médií. Navíc byly spojeny s otevřením Chrámu Svatého Sávy, o jehoţ dostavbu SPC 

velmi dlouho usilovala.
135

  

Jiţ v lednu 1991 však Národní parlament Republiky Srbsko, rozhodl, ţe Božić 

zůstane pracovním dnem.
136

 Vedení SPC usnesení překvapilo a přineslo velké zklamání. 

Nový patriarcha Pavle v reakci na tento politický krok odeslal Miloševićovi protestní 

dopis, v němţ vyjadřoval „hlubokou lítost nad rozhodnutím parlamentu“ a osobně 

apeloval na Miloševiće, aby v tomto směru podnikl nápravu.
137

 Dopis patriarchy Pavla, 

stejně jako i jiné připomínky SPC zaslané šéfovi srbské politiky však zůstaly bez 

odezvy.
138

 List Pravoslavlje v lednu 1991 otiskl ĉlánek s názvem „Dokdy 

bolševismus?“, v němţ se redakce obracela na srbský parlament v souvislosti se 

zamítnutím Božiće jako státního svátku. Autoři však nekritizovali pouze tuto konkrétní 

událost, ale i celkový postup politických struktur vůĉi návrhům SPC. V textu se píše: 

„Srbský pravoslavný ţivel a jeho Matka Církev mohou a chtějí pochopit problémy 

aktuální vlády a rozumí tomu, ţe k radikálním proměnám je nutné dospět postupně. […] 

Církev ale odmítá akceptovat fakt, ţe nejvyšší orgány státu, jehoţ tvůrcem je Svatý 

Sáva, vyuţívají nejhlubší národní a náboţenské cítění pouze za úĉelem vlastní 

propagandy a nepodnikají konkrétní kroky, které by pravoslavnému věřícímu národu 

zajistily rovnoprávný status v Srbsku.“
139

 

Dalším politickým rozhodnutím, proti němuţ se Posvátný sněm SPC důrazně 

ohradil, se týkalo denacionalizace církevního majetku. Dlouho oĉekávaný zákon, který 

měl SPC vrátit ĉást zabaveného majetku, byl schválen Národním srbským parlamentem. 

V platnost ale nevstoupil, neboť proti němu Milošević pouţil suspenzivní veto 

s odůvodněním, ţe zákon odporuje ústavě. Posvátný archijerejský sněm vydal 

prohlášení, které otiskl list Pravoslavlje 15. května 1991. Ostře v něm kritizoval jednání 

Miloševiće a apeloval na tehdejšího předsedu Národního parlamentu Slobodana 

Unkoviće, aby zjednal nápravu. V textu se uvádí: „V souvislosti s vetováním zákona o 

navrácení církevního majetku bychom chtěli Vás, pane předsedo, obeznámit s tím, ţe 

Srbská pravoslavná církev neakceptuje takový postup Slobodana Miloševiće, kterým se 

nejen odkládá vstoupení zákona v platnost, ale ohroţena je i jeho samotná existence, 

neboť nejsou dány ţádné garance, ţe budou poslanci vládnoucí strany opět hlasovat 
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v jeho prospěch. […] Doufáme, ţe podniknete všechny moţné kroky, které povedou 

k prosazení zájmů a legitimních práv Srbské pravoslavné církve.
140

 Zákon však za vlády 

Slobodana Miloševiće znovu přijat nebyl. Ostatní předlohy SPC, jako zavedení výuky 

náboţenství do škol ĉi změnu statusu Pravoslavné teologické fakulty, srbská vláda 

oficiálně neprojednávala.
141

 

 Nesplnění církevních poţadavků a oĉekávání, která SPC vkládala do nového 

srbského politického vedení a jmenovitě do Slobodana Miloševiće, tak vedlo od druhé 

poloviny roku 1990 ze strany SPC k prvním otevřeným výhradám vůĉi reţimu, které 

pokraĉovaly i v roce 1991. Zároveň se v církvi opět zaĉaly jasně formovat dvě frakce, 

jeţ se názorově lišily v otázce přístupu k politické moci. Na jedné straně stáli ţáci 

Justina Popoviće, kteří se nejostřeji ohrazovali proti podle nich neuspokojivému vývoji 

ve slibovaném reformním procesu, a na druhé straně byla skupina duchovních 

představovaná zejména záhřebsko-lublaňským metropolitou Jovanem, jenţ vystoupil 

proti aktivnějšímu zapojování církve do politicko-spoleĉenských problémů. Na 

mimořádném zasedání Posvátného archijerejského sněmu v prosinci 1990, který se 

konal z důvodu volby nového patriarchy, jenţ měl nahradit nemocného Germana, byla 

zároveň volena ĉást episkopů a metropolitů. Dvě významné funkce získali představitelé 

justinovců. Amfilohije Radović, doposud episkop banátský, byl zvolen metropolitou 

ĉernohorsko-přímořským. Irinej Bulović se stal episkopem baĉským. Vliv názorové 

skupiny kolem metropolity Jovana tak po tomto Sněmu výrazně opadl.
142

 Na regulérním 

zasedání Posvátného sněmu v květnu 1991 se stali episkopy i zbylí dva Justinovi ţáci. 

Atanasije Jevtić, do té doby děkan Pravoslavné teologické fakulty v Bělehradě, nahradil 

Amfilohija Radoviće ve funkci banátského episkopa a Artemije Radosavljević vystřídal 

nově zvoleného patriarchu Pavla na místě episkopa raško-prizrenského. Všichni ţáci 

Justina Popoviće se tak na přelomu let 1990 a 1991 dostali do vysokých pozic 

v církevní hierarchii a podle slov srbského historika Milorada Tomaniće vytvořili 

„ideový synod“.
143

 Jinak řeĉeno, stali se ĉiniteli, kteří výrazně ovlivňovali ideologický 

kurz SPC téměř po celá devadesátá léta. 

 Justinovci vycházející především z filozoficko-teologických konceptů Nikolaje 

Velimiroviće a Justina Popoviće povaţovali harmonický vztah církve a politické moci, 

jeţ se neřídí pravoslavnými hodnotami, naopak je zaloţena na materialistické a 
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protináboţensky orientované ideologii, za odporující svatosávské tradici. Přesto 

justinovci otevřeně oceňovali politické kroky, ke kterým srbská vláda vedená 

Slobodanem Miloševićem přistoupila v letech 1987 aţ 1990 a jeţ SPC přiblíţily jejím 

dlouhodobým cílům, jakými byla například revize ústavy z roku 1974 ĉi pokraĉování 

stavby Chrámu Svatého Sávy v Bělehradě. Spolupráce církve s Miloševićovým 

kabinetem, který přes mnohé, ĉasto pouze rétorické změny zůstával komunistický, se 

tak v praxi ukázala být moţnou, dokud oběma stranám přinášela výhody. Od poloviny 

roku 1990 však bylo většině pravoslavného kléru jasné, ţe spolupráce je daleko 

výhodnější pro státní struktury a jejich politické plány neţ pro samotnou SPC. Zároveň 

si zaĉala uvědomovat, ţe Milošević nehodlá přijmout ústupky, které by SPC umoţnily a 

usnadnily cestu ke splnění jejích poţadavků a představ. Miloševićovým záměrem ve 

skuteĉnosti nikdy nebylo vrátit SPC pozici významného aktéra v srbské spoleĉnosti, 

přestoţe v to mnozí církevní představitelé doufali. Zejména justinovci, ale i další 

ĉinitelé SPC sympatizující s ideologickým kurzem, který zastávali Popovićovi ţáci, 

zaĉali vládu Svazu komunistů Srbska a posléze SPS i Miloševiće osobně stále ostřeji a 

hlasitěji kritizovat.
144

 

Velkou vlnu výhrad především mezi justinovci přinesla také reakce Miloševiće 

na tzv. březnové demonstrace v Bělehradě. Protest, jehoţ cílem bylo uvolnění státní 

kontroly médií, svolalo SPO v ĉele s Vukem Draškovićem na 9. března 1991. V centru 

Bělehradu se sešlo aţ ĉtyřicet tisíc sympatizantů opozice, coţ zcela předĉilo oĉekávání 

vládních struktur i samotných organizátorů. Protestní shromáţdění původně namířené 

proti kontrole a manipulaci médii brzy přerostlo v celkovou kritiku reţimu a následně i 

ve střety protestujících s policií, během nichţ byl smrtelně zraněn jeden policista a jeden 

demonstrant. Milošević se rozhodl eskalující situaci vyřešit povoláním tankové divize, 

která měla policii v Bělehradě pomoci uklidnit nepokoje. Opoziĉní vůdci vĉetně Vuka 

Draškoviće byli téţe noci zatĉeni. Protesty však pokraĉovaly také v následujících dnech 

a 11. března se v Bělehradě znovu shromáţdili převáţně studenti protestující proti 

brutalitě zásahu státních sloţek vůĉi demonstrantům a ţádající propuštění opoziĉních 

politiků i liberalizaci srbských médií. Ve stejný den byl svolán také mítink na podporu 

Slobodana Miloševiće.
145

 Patriarcha Pavle předstoupil před stoupence opozice a vyzval 

je, aby se rozešli a problémy se snaţili řešit nenásilně a na místech, kde se dají 
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diskutovat mírně a rozumně pro dobro všech.
146

 Demonstranti na patriarchova slova 

reagovali nesouhlasným hvízdáním. Druhý den se patriarcha studentům za svá vyjádření 

omluvil. Tuto zprávu demonstrantům tlumoĉil Atanasije Jevtić, který postup Miloševiće 

a povolání armády na rozehnání studentských protestů téměř okamţitě tvrdě odsoudil a 

oznaĉil za „teror proti srbským dětem.“
147

 Patriarchův apel k rozpuštění protestního 

shromáţdění Atanasije později vysvětloval jeho obavami, aby nedošlo ke konfrontaci 

s úĉastníky Miloševićova mítinku.
148

   

 Do jisté míry ĉitelnější, ale v mnohém kontroverznější byl postoj SPC k politice 

srbského vedení v otázce postupu proti „vnějšímu nepříteli“, za nějţ byly od roku 1991 

v srbském prostředí povaţovány zejména sílící snahy Chorvatska o odtrţení od 

Jugoslávie podle vnitřních „avnojevských“ hranic, které SPC neuznávala.
149

 Na zaĉátku 

března 1991 došlo k prvním ozbrojeným střetům mezi srbskou milicí a speciální 

chorvatskou policií v Pakracu v západní Slavonii, kterým následovaly boje v blízkosti 

Plitvických jezer, jeţ si vyţádaly první oběti na ţivotech a jsou oznaĉovány za poĉátek 

války v Chorvatsku. Tyto události jasně signalizovaly, ţe rozpad Jugoslávie není nadále 

pouze krajním scénářem řešení neshod mezi jednotlivými národy a jejich politickými 

představiteli, ale velmi aktuální skuteĉností.
150
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4. Konfrontační politika srbského režimu a Srbská 

pravoslavná církev 

 

Na poĉátku devadesátých vrcholila krize jugoslávského systému, která se po 

Titově smrti zaĉala v Jugoslávii postupně projevovat téměř ve všech oblastech 

veřejného ţivota. Politici nebyli schopni reagovat na ekonomické, politické, ale ani 

ideologické problémy země. Ke konci roku 1990 jiţ Jugoslávie stála na pokraji 

systémového kolapsu. Federální orgány ztratily akceschopnost i legitimitu a jednotlivá 

politická vedení federativních republik plně převzala mocenskou iniciativu v dalším 

vývoji na republikové i celojugoslávské úrovni. Ještě na zaĉátku roku 1991 se nejvyšší 

představitelé svazových republik opakovaně setkali, aby se naposledy pokusili vyřešit 

spory uvnitř federace. Tyto schůzky však nepřinesly ţádný výsledek, neboť zejména 

zástupci Srbska, Chorvatska a Slovinska nechtěli přistoupit na kompromisní řešení a 

blokovali jakoukoliv dohodu, která by umoţnila mírovou přeměnu Jugoslávie 

v moderní federaci ĉi konfederaci.
151

  

Souĉasně s neschopností ĉi neochotou jugoslávských politiků najít spoleĉné 

východisko z krize eskalovalo napětí mezi srbským a chorvatským obyvatelstvem 

v Chorvatsku. Březnové ozbrojené přestřelky jiţ v dubnu a květnu 1991 přerostly ve 

skuteĉnou válku. S vyhlášením nezávislosti Slovinska a Chorvatska 25. ĉervna 1991 se 

násilí na území obývaném většinovou srbskou populací dále zintenzivnilo, kdyţ se 

Srbové odmítli stát souĉástí samostatného chorvatského státu.  Na poĉátku války se 

v bojích angaţovaly i pravidelné jednotky Jugoslávské lidové armády (Jugoslovenska 

narodna armija, JNA),
152

 které se nejdříve snaţily situaci stabilizovat. Postupem ĉasu 

se však většina z nich připojila k srbským ozbrojencům.
153

 Konfliktu se na srbské straně 

úĉastnily také oddíly dobrovolníků rekrutovaných ze Srbska a Ĉerné Hory a nechvalně 

známé paramilitární jednotky sloţené zejména ze srbských ultranacionalistů a 

kriminálních ţivlů.
154

 Na podzim 1991 ovládaly ozbrojené sloţky krajinských Srbů 

zhruba jednu třetinu Chorvatska a 19. prosince 1991 v Kninu vyhlásily toto území za 
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Republiku srbskou Krajinu (Republika Srpska Krajina, RSK).
155

Jejím prezidentem se 

stal Milan Babić, avšak RSK byla téměř zcela závislá na Bělehradě.
156

  

Politiĉtí představitelé svazových republik Srbsko a Ĉerná Hora od zaĉátku 

konfliktu vyjadřovali podporu srbskému národu, jenţ měl podle nich právo bránit se 

před chorvatským agresivním nacionalizmem. Slobodan Milošević například ve svém 

projevu, který přednesl 16. března 1991 na Univerzitě v Bělehradě, oznámil, ţe plánuje 

legálně vyzbrojovat Srby v Chorvatsku a následně rozhodl o mobilizaci rezervních 

sloţek srbské milice. Po odtrţení Chorvatska od Jugoslávie pak prohlašoval, ţe mají 

krajinští Srbové právo rozhodnout se, jakého státního útvaru chtějí být souĉástí.
 157

   

V církevních kruzích vyvolaly výroky srbské a ĉernohorské vlády o potřebě 

chránit srbské obyvatelstvo v Chorvatsku podobně jako vyjádření o ochraně Srbů 

v Kosovu v osmdesátých letech pozitivní ohlasy. Pravoslavný tisk v této době přestal 

Miloševiće a SPS doĉasně spojovat s komunismem a ostře je kritizovat pro neplnění 

poţadavků vedení SPC a neochotě vrátit církvi z jejího pohledu právoplatné místo 

v srbské spoleĉnosti, ale soustředil se téměř výhradně na vydávání ĉlánků, které 

popisovaly situaci srbského obyvatelstva v Chorvatsku. Jiţ v květnu 1990 vydal 

Posvátný archijerejský sněm rozhodnutí, ţe zbytek roku SPC duchovně zasvětí uctění 

památky obětem „ustašovské genocidy“ a ţádal srbské politické vedení, aby bylo SPC 

umoţněno vynášet ostatky Srbů zavraţděných během druhé světové války ze 

spoleĉných masových hrobů na území Chorvatska a Bosny a Hercegoviny a důstojně je 

pohřbít, neboť „bez pokoje mezi mrtvými nemůţe být míru a smíření mezi ţivými.“
158

 

Do konce roku 1990 pak probíhaly z iniciace SPC a za přítomnosti pravoslavného 

duchovenstva exhumace těl zabitých Srbů a církevní periodika přinášela detailní 

reportáţe z těchto ceremonií.
159

  

SPC pokraĉovala v pořádání těchto připomínkových akcí i v roce 1991. Srbský 

patriarcha Pavle při příleţitosti oslav pravoslavných Velikonoc zopakoval slova svého 

předchůdce: „Odpustit se můţe, ale zapomenout se nesmí. Především se nesmí 

zapomenout, ţe za tento hřích a s niĉím nesrovnatelný zloĉin nebylo uĉiněno pokání, 
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coţ potvrzuje souĉasné dění v Chorvatsku.“
160

 Pravoslavný tisk stále ĉastěji informoval 

také o aktuálním „pronásledování srbského národa, niĉení srbského majetku a 

církevních objektů ze strany staronových chorvatských Ustašovců“.
161

 Pravoslavlje 

například zavedlo rubriku pod názvem „Zprávy z bojiště“, jeţ se této tématice 

pravidelně věnovala. SPC prostřednictvím církevní periodik také apelovala na srbskou 

vládu, ale i na obyvatele Srbska a Ĉerné Hory, aby „svým bratrům v nesnázích“ 

pomohli.
162

 

V říjnu 1991 zaslal patriarcha Pavle dopis lordu Carringtonovi, předsedovi 

Mezinárodní konference o Jugoslávii v Haagu, jeţ měla za cíl řešení jugoslávského 

sporu mírovou cestou. V něm Carringtona seznamoval s postojem SPC k problematice 

srbského obyvatelstva v Chorvatsku. Pavle v textu vyjadřoval přesvědĉení, ţe kvůli 

strádání srbského obyvatelstva během druhé světové války a vzhledem k souĉasné 

situaci v tomto prostoru, je nemyslitelné, aby Srbové zůstali v nezávislém chorvatském 

státě, ať uţ by měl jakýkoliv charakter. Patriarcha zdůrazňoval, ţe oblasti s většinovým 

podílem srbského obyvatelstva na území donedávna Svazové republiky Chorvatsko by 

měly být naopak spojeny s mateřským národním státem, tedy Srbskem, a jeho národní 

církví SPC. Pavle napsal: „Je nejvyšší ĉas si uvědomit, ţe oběti genocidy a její někdejší 

a moţná i budoucí vykonavatelé nemohou ţít dohromady.“
163

    

V prvních listopadových dnech 1991 bylo svoláno mimořádné zasedání 

Posvátného archijerejského sněmu SPC, oficiálně odůvodněné „nutností přijmout 

zásadní rozhodnutí v těchto osudných dnech utrpení srbského národa a v době boje za 

svobodu a důstojnost před hrozbou nové genocidy ve válce, kterou vyprovokovalo 

TuĊmanovo Chorvatsko.“
164

 Delegace archijerejů také navštívila místopředsedu 

Předsednictví Jugoslávie Branka Kostiće a srbského prezidenta Slobodana Miloševiće a 

při té příleţitosti jim předala oficiální dokument SPC nazvaný „Apel na řešení 

jugoslávského satanského spletence“. Ţádala v něm, aby politické vedení Srbska, Ĉerné 

Hory a stále ještě existující Předsednictvo SFRJ nedopustilo, aby se na konferenci 

v Haagu nebo kdekoliv jinde Srbům „vnutilo nejtragiĉtější řešení jejich národní 
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otázky.“
165

 SPC v dokumentu dále uvedla: „Vytvoření hranice mezi dvěma národy a 

respektování přání srbského národa mimo administrativní hranice dnešní Republiky 

Srbsko ţít v jedné zemi spolu s ostatními Srby a dalšími národy, které si svobodně zvolí 

ţivot s nimi, podle nás představuje, a v to bezvýhradně věříme, jediné spravedlivé, 

demokratické a humánní řešení jugoslávského problému a jedinou perspektivu míru a 

stability v jihovýchodní Evropě.
166

 

Milošević nicméně jiţ v listopadu 1991 souhlasil s návrhem na uzavření příměří 

mezi chorvatskými jednotkami a krajinskými Srby, který byl výsledkem mezinárodních 

jednání vedených zvláštním vyslancem OSN Cyrusem Vancem. Vanceův plán poĉítal 

s rozmístěním vojsk OSN na linii bojů chorvatské armády a srbských separatistů, 

podporovaných zbytky JNA a oddíly dobrovolníků ze Srbska a Ĉerné Hory. Srbská 

politická reprezentace předlohu podpořila, neboť podle slov Borise Joviće, tehdy 

druhého muţe SPS, „kaţdé další angaţmá v konfliktu by vyţadovalo větší vojenskou i 

ekonomickou mobilizaci samotného Srbska, coţ bylo zcela kontraproduktivní pro naši 

[srbskou] politiku“.
167

 Zdá se, ţe si srbské politické vedení bylo vědomé stále reálnější 

moţnosti vypuknutí konfliktu v Bosně a Hercegovině (Bosna i Hercegovina, BiH), a 

chtělo se tak vyvarovat boji na dvou frontách. Přijetí plánu by v Chorvatsku prozatímně 

zachovalo statut quo, a tím i dosavadní územní zisky krajinských Srbů. Zároveň by to 

znamenalo, ţe by zbytek JNA nakloněné srbskému vedení mohl v případě potřeby 

zasáhnout i v jiných svazových republikách, které také zaĉaly usilovat o vystoupení 

z federace a na jejichţ území ţila poĉetná populace Srbů, jakou byla například Bosna a 

Hercegovina. Radikálnější křídlo vedení RSK v ĉele s prezidentem Milanem Babićem 

příchod mírových jednotek OSN radikálně odmítalo, protoţe bylo přesvědĉeno, ţe by to 

prakticky vedlo k uznání suverenity Chorvatska nad územím RSK.
168

   

Přes odpor ĉásti politické reprezentace krajinských Srbů sympatizující s 

Babićem byl Vanceův plán přijat 2. ledna 1992 v Sarajevu a v únoru byl schválen 

parlamentem RSK. Babić byl posléze nahrazen politikem vţdy loajálním k Slobodanovi 

Miloševićovi, Goranem Hadţićem.
169

  

Souhlas Miloševiće s Vanceovým plánem vyvolal v církevních kruzích velkou 

vlnu nevole a tento krok byl interpretován jako zrada pravoslavného národa i jeho 

církve, neboť tím srbská vláda de facto přiznávala „avnojevské hranice“ Chorvatska. 
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Podle SPC to znamenalo zásadní překáţku ke sjednocení srbského národního 

organismu. V dubnovém vydání spoleĉenského ĉasopisu Duga metropolita Amfilohije 

Radović odpověděl na otázku ohledně moţnosti vzniku srbského státu, jenţ by 

zahrnoval většinu srbského obyvatelstva v Jugoslávii, následovně: „Přestoţe jsem 

velikým zastáncem sjednocení srbských zemí v jeden stát, obávám se, ţe tato šance 

bude znovu promarněna stejně, jako tomu bylo v roce 1918.“
170

 

 Nejkritiĉtěji se však k postupu srbské vlády opět vyjádřil Atanasije Jevtić, 

justinovec a jeden z mediálně nejaktivnějších církevních ĉinitelů. Jevtić vystoupil 

v březnu 1992 v pořadu bělehradské Nezávislé televize „Studia B“ (Nezavisna 

Televizija, NTV Studio B), kde přirovnal vládu SPS k politice Komunistické strany 

Jugoslávie pod vedením Josipa Broze Tita. Podle něj mezi nimi neexistovaly téměř 

ţádné rozdíly, neboť obě usilovaly jen o poníţení a potlaĉení srbského národa. 

Miloševiće osobně pak oznaĉil za arogantního a špatného ĉlověka. Jevtić dále zmínil, ţe 

by všem bylo lépe, kdyby Milošević odešel z politické scény.
171

 První takto ostrý a 

přímý útok na vládnoucí srbské sloţky od vysokého představitele SPC mimo církevní 

tisk vzbudil silné odezvy ve státních médiích, srbské spoleĉnosti, ale i v samotných 

kruzích SPC. S takovými vystoupeními pravoslavného duchovenstva nesouhlasil 

například metropolita Jovan, který byl proti přílišnému angaţmá SPC v politice. Jovan 

byl zároveň zastánce smírĉího tónu v církevním diskurzu. Vyjádření Jevtiće a formu 

jeho projevu proto povaţoval za porušení bontonu SPC.
172

 Na podporu Jevtiće naopak 

vystoupil další významný justinovec, Amfilohije Radović, jenţ v rozhovoru pro ĉasopis 

Duga řekl, ţe se s postojem otce Atanasija zcela ztotoţňuje.
173

  

 Proces definitivního rozkladu SFRJ, který byl zapoĉat vyhlášením nezávislosti 

Slovinska a Chorvatska a který byl provázen krvavými střety především na území 

Chorvatska, se v první polovině roku 1992 projevil také v národnostně 

nejheterogennější republice, Bosně a Hercegovině. Na sílící tendence bosenských 

Chorvatů a Muslimů o osamostatnění BiH reagovalo politické vedení Srbů z Bosny, 

které představovala zejména Srbská demokratická strana (Srpska demokratka stranka, 

SDS) v ĉele s Radovanem Karadţićem vyhlášením Republiky srbské (Republika 

Srpska, RS). RS se deklarovala jako srbský státní útvar nezávislý na Sarajevu, zároveň 

SDS poĉítala s moţností připojení tohoto území k Srbsku. Na přelomu února a března 

1992 se v BiH konalo celorepublikové referendum, v němţ obyvatelstvo rozhodovalo o 
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setrvání ĉi oddělení republiky od federativní Jugoslávie. V hlasování, které však bylo 

bojkotováno bosenskými Srby, se 64, 3 % zbylého obyvatelstva vyslovilo pro 

nezávislost.
174

 Výsledek referenda byl politickým vedením SDS interpretován jako 

potvrzení, ţe rozhodnutí o ustavení RS bylo opodstatněné. Hlasování jiţ v Sarajevu 

doprovázely první ozbrojené střety muslimské a srbské populace, které velmi záhy 

přerostly v rozsáhlý váleĉný konflikt, v němţ se kromě Srbů a Muslimů angaţovaly 

také chorvatské jednotky.
175

  

Na odtrţení BiH od zbývajícího torza jugoslávské federace odpověděly vlády 

Srbska a Ĉerné Hory vytvořením uţší varianty svazového státního uspořádání a 27. 

dubna 1992 vyhlásily nezávislou Svazovou republiku Jugoslávie (Savezna republika 

Jugoslavije, SRJ). Slavnostní ceremonie doprovázející vznik SRJ se úĉastnila také 

delegace SPC a patriarcha Pavle. Sám Pavle na tuto událost a na informování ze strany 

státních médií o podpoře SPC vládnoucí straně SPS, které ceremonii následovaly, 

reagoval vyjádřením „Politická povaha tohoto ĉinu [vznik SRJ] zůstává mimo můj 

dosah“ vydaným 1. května 1992 v Pravoslavlje. V něm obhajoval svůj postup a 

dementoval zprávy státních médií.
176

 Redakce Pravoslavlja pak otiskla ĉlánek „Církev 

je nadstranická“, ve kterém vysvětlovala, ţe SPC má urĉité oficiální povinnosti, 

v ţádném případě to však neznamená, ţe souhlasí s aktuálním politickým reţimem.
177

 

Po regulérním zasedání v květnu 1992 vydal Posvátný archijerejský sněm SPC 

oficiální dokument nazvaný „Memorandum Posvátného archijerejského sněmu SPC“, 

v němţ se SPC otevřeně distancovala od politických představitelů v Srbsku a Ĉerné 

Hoře. V Memorandu se uvádí: „S lítostí konstatujeme, ţe vládnoucí strany v Srbsku a 

Ĉerné Hoře převzaly mocenské struktury, orgány i prostředky pováleĉného 

komunistického systému a ani dnes neumoţňují rovnoprávný dialog ve spoleĉnosti, ani 

rozdělení moci a spolupráci s ostatními. Přestoţe jiným způsobem, avšak neméně 

úĉinně, tyto strany nedovolují Církvi, aby zaujala místo ve spoleĉnosti, které jí po staletí 

patřilo v souladu s jejími duchovními a morálními hodnotami. Ateisté jsou stále 

privilegovanou spoleĉenskou vrstvou. Politická moc slibuje nápravu historické 

nespravedlnosti, která Církev postihla, ale prakticky nesplňuje ani jeden ze svých slibů. 

Výuka náboţenství ve školách není zavedena. Pánu Bohu i Svatému Sávovi jsou 

zavřené školy i dětské duše. Církevní majetek, který by měl být vrácen SPC, se 
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rozprodává. Tato základní práva Církve respektovaly dokonce i turecké vlády, stejně 

jako je respektují všechny právní státy.
178

  

Výrok, v němţ Sněm hodnotil přístup tureckých politických struktur 

k Pravoslavné církvi v době osmanské nadvlády, kterou SPC vţdy popisovala jako 

největší tragédii srbského národa a jeho duchovenstva, kladněji neţli církevní politiku 

tehdejších státních autorit v Srbsku a Ĉerné Hoře jen ilustruje hloubku zklamání 

představitelů SPC z nesplněných oĉekávání a nadějí, které do nástupu Miloševiće 

k moci a krize komunistického systému v Jugoslávii vkládali. 

Otevřená kritika vládnoucích stran v Srbsku a Ĉerné Hoře a konkrétně 

Slobodana Miloševiće ze strany SPC pokraĉovala po celý zbytek roku.  V jeho druhé 

polovině se hlavním předmětem výhrad SPC vůĉi reţimu SRJ stala podle církevních 

kruhů nedostateĉná materiální a vojenská podpora, kterou SRJ poskytovala bosenským 

Srbům. Zároveň se skrze tuto kritiku postupně stále jasněji rýsovala projekce ideálního 

uspořádání spoleĉnosti podle pravoslavné tradice. Církevní tisk zaĉal vydávat pojednání 

o vztazích církevní a politické moci v Byzantské říši a ve středověkém srbském státě, 

v nichţ vyzdvihoval jednotu církve a státu a jejich vzájemnou symfonickou koexistenci. 

Stejně tak prostor, který pravoslavný tisk věnoval ideám Justina Popoviće a Nikolaje 

Velimiroviće, závratně rostl. Především zájem o vladyku Nikolaje a jeho dílo, který, jak 

se zdálo, kulminoval v souvislosti s přenosem jeho ostatků ze Spojených států do 

Bělehradu v květnu 1991, neutichal.
179

 Kromě listu Glas Crkve, jenţ o revitalizaci aţ 

idealizaci jeho osoby a myšlenek v srbské spoleĉnosti intenzivně usiloval jiţ od 

poloviny osmdesátých let, se Velimirovićovy pohledy na ideální uspořádání vztahů 

církve a státu stále ĉastěji objevovaly i v dalších církevních periodikách.
180

   

 Podle SPC mělo dojít ke sjednocení srbského národního organismu v jeden stát 

zaloţený na svatosávském odkazu a na symfonii církve a politické moci, jeţ spoleĉnými 

silami usilují o blaho a spásu národa. Zatímco vedení SRJ představy SPC nenaplňovalo 

téměř v ţádném ohledu, politické reprezentace RSK a RS byly z pohledu SPC daleko 

nakloněnější tomuto konceptu, jemuţ se snaţily přiblíţit.
181

 

 V Pravoslavlje vydaném 15. ĉervence 1992 se uvádí: „V souĉasné době mnozí 

politici hovoří o potřebě národního jednoty, coţ je samo o sobě velmi pozitivní. Tuto 
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potřebu připomíná i vládnoucí socialistická strana. Chyba však spoĉívá v tom, ţe oni 

nenabízejí esenci této jednoty, nezmiňují spojovací prvek, bez kterého je národní 

jednota nerealizovatelná. Srbství bez pravoslaví není moţné, je pouhou abstrakcí.“
182

  A 

dále se píše: „ Aby Srbové znovu ţili v srbském státě, je nutné splnit nějaké podmínky. 

Jestliţe vláda a nejvyšší představitelé státu nejsou pravoslavného vyznání, nemají 

duchovní vazby se SPC, nepřicházejí na mše, neslaví rodinnou slávu,
183

 a dokonce se 

nechtějí pokřiţovat na svatých místech,
184

 pak nemohou být legitimními srbskými 

představiteli. Aĉ tito dnes vládnou Srbsku, Srbové je nemohou povaţovat za své. Srbsku 

dlouho vládli Osmané, a neznamenalo to, ţe jsou srbskými státníky. […] Naštěstí jsou 

srbské země, které mají všechny znaky srbského státu. To jsou Republika srbská 

Krajina a Republika srbská v Bosně a Hercegovině. V těchto zemích jsou vlajka, erb i 

hymna srbské, pravoslavné. Jejich nejvyšší politické vedení pravidelně přichází na mše, 

slaví svoje rodinné slávy, zavádí výuku náboţenství do škol, administrativu vede 

v cyrilici a na duchovenstvo nenahlíţí jako na protivníky. To, zdali se jednoho dne 

Srbsko a Ĉerná Hora opět stanou srbským státem v jeho pravém slova smyslu, ukáţe aţ 

ĉas.“
185

 Za srbský stát SPC v této době povaţovala pouze takové uspořádání, které se 

navrátilo pravoslavné církvi a s jehoţ politickými představiteli má SPC vztah 

odpovídající jejímu ideálu symfonie.     

Církevní periodika se téměř celý rok 1993 intenzivně věnovala, kromě jiţ 

regulérních témat postavení SPC v SRJ a apelů na ochranu a pomoc ohroţenému 

srbskému národu, také vydávání ĉlánků, v nichţ s neskrývanými sympatiemi psala 

zejména o nadstandardním přístupu vlády bosenských Srbů k SPC a jejímu 

duchovenstvu a o udatnosti srbských vojáků bojujících v BiH za záchranu srbského 

národa před muslimskými utlaĉovateli. Jednotky JNA od května 1992 oficiálně 

přetransformované v Armádu Jugoslávie (Vojska Jugoslavije, VJ) a jejich velení 

pravoslavný tisk kritizoval pro zachovávání stejné ideologie a postoje vůĉi 

duchovenstvu srovnatelné s těmi, jeţ měly v době socialistické Jugoslávie. Srbské 

oddíly v BiH Pravoslavlje naopak v několika svých vydáních ocenilo pro jejich návrat k 
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„srbské tradici“ a přístup k pravoslavnému kléru. Podle listu bojovali bosenští Srbové 

pod svojí národní trikolorou a církevními kohortami, jednali v duchu pravoslaví a 

hledali své vzory v národních junácích.
186

  

V roce 1992 byl metropolitou dabrobosenské metropolie se sídlem v Sarajevu 

zvolen Nikolaj MrĊa, který se tak zároveň stal nejvyšším archijerejem SPC za Bosnu a 

Hercegovinu. Nikolaj se od svého nástupu do úřadu metropolity pravidelně úĉastnil 

zasedání parlamentu Republiky srbské a jednání vlády bosenských Srbů v ĉele 

s Radovanem Karadţićem se srbskými generály, vĉetně Ratka Mladiće. Sám Nikolaj 

v rozhovoru pro ĉasopis Duga vydaném v dubnu 1993 prohlásil, ţe Mladić přijímá 

všechny jeho návrhy.
187

 Tuto symbiózu potvrdil na poĉátku roku 1994 i sám Karadţić, 

který popsal vztahy SPC a vlády SDS jako vynikající a řekl: „Naše duchovenstvo je 

přítomné všem našim úvahám a rozhodování. Hlas Církve je přijímán jako hlas nejvyšší 

autority.“
188

 Situace v RS se tedy velmi lišila od postavení, které měla SPC v SFRJ i 

v soustátí Srbska a Ĉerné Hory. 

Metropolita Amfilohije Radović v rozhovoru, který poskytl církevnímu ĉasopisu 

Hrišćanska misao-Svečanik v roce 1993, upozorňoval na hrozbu manipulace SPC ze 

strany politických elit SRJ a naopak oceňoval přístup vedení bosenských a krajinských 

Srbů k církvi. Amfilohije prohlásil: „SPC se cítila být obětí všech tří Jugoslávií, ale nyní 

se nachází v nebezpeĉí, ţe bude zmanipulovaná, coţ můţe být horší všech jejích 

dřívějších neštěstí. Falešné deklarace o svobodě působení srbské Církve, ale bez 

opravdového vrácení jejího pravého místa ve spoleĉnosti a vytvoření podmínek, v nichţ 

by mohla působit podle svatosávské tradice, hrozí, ţe oklame ĉást duchovenstva i národ. 

Naději přináší pouze vzájemnost Církve a státu v prostoru nově zformovaných srbských 

zemí v Bosně a Hercegovině a v srbské Krajině.“
189

  

Zdá se, ţe spolupráce a relativně symfonický vztah SPC a politických 

reprezentací v srbských republikách RS a RSK vyvolávaly v církevních kruzích veskrze 

pozitivní ohlasy. Kritika přílišného zapojení SPC do politiky RS se ozývala pouze 

výjimeĉně především od niţšího kléru a zřídkakdy se objevila v církevním tisku. 

Ojedinělým, avšak výrazným projevem nesouhlasu s postupem vedení SPC byl text 

otištěný v listu Hrišćanska misao-Svečanik v roce 1993, jehoţ autorem byl srbský 

pravoslavný duchovní ze Sarajeva, Dragomir Ubiparipović. Ten napsal: „Církevní 
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prostory a obřady poslouţily ke zviditelnění ĉelních představitelů SDS a jejich poselství 

národu. V té bezvýhradné podpoře církve politikům se nejvíce projevily naše sklony 

k přehánění. Došli jsme tak daleko, ţe i samotí ĉlenové té strany byli zmateni mírou 

projevené pozornosti a příliš lichotivým hodnocením jich samých.  Jak by taky nebyli, 

kdyţ na ně duchovní před národem pěli ódy zdůrazňující, ţe je poslal sám Bůh, aby 

zachránili srbský rod. Toto neúměrné slouţení Církve politice a její snaha, aby tato 

politika získala důvěru národa, ta oĉividná symbióza a to spoleĉné úsilí ve stejné věci, 

znamená i spoleĉné dělení úspěchu a neúspěchu. Lze proto oĉekávat, ţe Církev bude od 

nové vlády bohatě odměněna. Pokud však dojde na otázku odpovědnosti za důsledky 

války (destrukce a oběti), pak lze oĉekávat, ţe spolu s politickými a vojenskými 

subjekty bude zmíněna také Církev.“
190

     

S eskalací konfliktu v BiH stále ĉastěji přicházely zprávy o vojenských útocích 

na civilní obyvatelstvo a také o enormním sexuálním násilí na ţenách. Západní média 

většinu zloĉinů připisovala srbským jednotkám a mezinárodní kritice ĉelila také SPC. 

Ta na jednu stranu vyzývala zúĉastněné strany k míru a ukonĉení bratrovraţedného 

boje, zároveň je však z jejích vyjádření uvedených výše zcela jasné, ţe podporovala 

srbský reţim v BiH, který na zloĉinech, ke kterým během války došlo, nesl výrazný, ne-

li klíĉový, podíl.
191

 SPC a pravoslavný církevní tisk o násilí vykonaném na civilistech 

srbskými jednotkami mlĉely nebo je popisovaly jako ojedinělé excesy, násilí na ţenách 

ze strany Srbů pak zcela popíraly.
192

 

Otázka, za jakou cenu je potřeba prosazovat srbský národní program a míra 

násilí, se staly také jedním z hlavních sporných témat mezi srbskou politickou opozicí a 

SPC. Opozice a zejména strana SPO Vuka Draškoviće, jeţ se na poĉátku devadesátých 

let těšila přízni církevních kruhů, podporu SPC v průběhu ozbrojených střetů téměř 

kompletně ztratila. Z pohledu SPC nebyla dostateĉně nacionální a připravená na 

turbulentní dobu a reţim Slobodana Miloševiće, kterému nebyla schopna se postavit. 

Pro SPC tak nepředstavovala dále alternativu, jeţ by odpovídala jejím představám o 

ideální politické moci a jejímu postoji k Církvi a národu. Nejostřeji se proti opozici opět 

vyjádřil Atanasije Jevtić, který se dostal nejprve do konfliktu s Dobricou Ćosićem. Ten 

v této době působil jako prezident SRJ, ale stále byl povaţován za významnou opoziĉní 

osobnost (opoziĉní ve smyslu protikomunistická a výrazně prosrbská). Na základě zpráv 
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o pronásledování Muslimů a demolování mešit v okolí města Trebinje na jihovýchodě 

Hercegoviny Bělehrad na popud prezidenta Ćosiće zaţádal, aby se k informacím 

vyjádřil Atanasije Jevtić, episkop zahumsko-hercegovský.
193

 Episkop zareagoval 

otevřeným dopisem, který otiskl týdeník NIN (Nedeljne informativne novine). V něm 

napsal: „Nezajímali jste se, kdyţ byly v Hercegovině niĉeny a páleny srbské chrámy a 

vesnice, a kdyţ byla dobrá ĉást našeho území vašimi podpisy předána chorvatským 

okupátorům. Mně je líto, ţe na můj národ padá hanba, ale ani národa ani nás [SPC] se 

neptají ti, kteří tak lehce rozhodují o jeho osudu.“
194

 Ćosić odpověděl, ţe hanbu 

srbskému národu nepřináší pouze politické vedení z Dedinja, Pala a Trebinje,
195

 ale také 

představitelé církve ze svých episkopských dvorů, proto by se měl episkop zamyslet, 

zda i on nepatří mezi hříšníky.
196

  

 Další ostrou názorovou výměnu vedl Atanasije Jevtić s Vukem Draškovićem. 

Jevtić, který reagoval na Draškovićovy výroky o potřebě přijetí mírových plánů 

navrhovaných mezinárodním spoleĉenstvím, napsal v otevřeném dopise zveřejněném 

taktéţ v týdeníku NIN 23. ĉervence 1993, následující: „Hned, co jste vyšel z vězení, 

chtěl byste nás Srby z Bosny a Hercegoviny zavřít do vězeňského protektorátu Západu, 

kde jsme uţ byli, a víme, jak to dopadlo. […] Dedinjská a vaše politika, respektive 

politika bělehradského pašalíku, je chvíli „nacionalistická“, chvíli „demokratická„ 

zřídkakdy je však upřímně patriotická a křesťansky lidská.“
197

 NIN vydal také odpověď 

Vuka Draškoviće, v níţ se uvádí: „V první řadě si myslím, ţe Bosna je dnes největším 

vězením, největším moţným táborem smrti a lidského utrpení, pro pravoslavné, 

muslimy i katolíky, pro kaţdého kromě arogantních malých skupin chamtivých po 

moci, které na neštěstí milionů budují svoji krvavou slávu. […] Byl bych rád, 

především kvůli Vám, abyste takový Váš dopis, neadresoval mně. Měl jste jej napsat uţ 

dávno a poslat jej na jiné adresy: Karadţićovi, Mladićovi, Šešeljovi. Je nauĉte, jak se 

dělá politika, která bude upřímně patriotská a křesťansky lidská.“
198

 

Aĉkoliv byl Atanasije Jevtić vţdy církevním ĉinitelem, který se vyjadřoval ostře 

a konfliktně, a vymykal se tak z umírněnějšího diskurzu, který volil Posvátný 
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archijerejský sněm SPC, Synod nebo patriarcha, jeho korespondenĉní rozepře 

s významnými postavami srbské politické, v případě Ćosiće spíše protikomunistické a 

protijugoslávské opozice, ilustrují zklamání, kterým SPC vůĉi ní prošla. Zároveň 

poukazují na fakt, ţe zatímco se velká ĉást srbských nacionalistických elit, která tolik 

trvala na revizi „avnojevských hranic“ a sjednocení srbského národa, vĉetně Vuka 

Draškoviće a Dobrici Ćosiće, míry násilí a moţné odpovědnosti zalekla, SPC byla ve 

svých postojích k potřebě sjednocení srbského národního organismu a v trvalém 

odmítání mírových plánů připravených na Západě poměrně konzistentní.  

Mnoho kritiky namířené ze strany SPC jak proti vládnoucímu reţimu Slobodana 

Miloševiće, tak proti srbské politické opozici se proto týkalo jejich vůle, jakkoliv 

motivované, jednat o mírových plánech navrhovaných mezinárodním spoleĉenstvím, 

které se snaţilo, aĉ velmi rozpaĉitě, krvavý konflikt zastavit. Evropská unie pověřila 

vyjednáváním při řešení Bosenské války britského diplomata Davida Owena. OSN 

zastupoval i v těchto jednáních Cyrus Vance. Tato dvojice vyjednavaĉů předloţila 

v lednu 1993 v Ţenevě návrh na ukonĉení násilí v BiH, známý pod jménem svých 

tvůrců Vance-Owenův plán. Podle něj měla být BiH rozdělena na deset samosprávných 

provincií, které by přibliţně reflektovaly etnické rozloţení obyvatelstva před 

vypuknutím bojů. Politické vedení bosenských Srbů se k předloze postavilo zamítavě 

s argumentem, ţe plán by vytvořil tři srbské autonomní celky, jeţ by však byly od sebe 

územně izolované. Aby SDS získala pro své rozhodnutí větší legitimitu, uspořádala 

mezi bosenskými Srby referendum o Vance-Owenově plánu, které skonĉilo stejným 

výsledkem, odmítnutím mírového plánu.
199

  

Dalším významným pokusem ze strany mezinárodního spoleĉenství o ukonĉení 

bojů v BiH byl návrh tzv. Kontaktní skupiny pro BiH, kterou tvořily USA, Německo, 

Francie, Velká Británie a Rusko, předloţený válĉícím stranám v ĉervenci 1994. Podle 

plánu se BiH měla rozdělit na dvě ĉásti, bosňácko-chorvatskou federaci, jeţ měla 

zaujímat 51 % území BiH a srbský politický útvar se 49 %. Srbské jednotky však v této 

fázi války kontrolovaly aţ 70 % teritoria BiH a s přijetím plánu by se některých 

dobytých ĉástí musely vzdát. Na bosenské Srby, aby přijali toto řešení, netlaĉili v této 

době jen mezinárodní vyjednavaĉi, ale také vláda SRJ a Slobodan Milošević osobně.
200

  

Posvátný archijerejský sněm SPC vydal 5. ĉervence 1994 prohlášení, v němţ dal 

jasně najevo svůj postoj k mírovému plánu. „S plnou odpovědností před Bohem, svým 
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národem i historií vyzýváme celý srbský národ, aby se postavil k obraně svých staletých 

práv a svobod a vitálních zájmů, nezbytných pro fyzické i duchovní přeţití v zemi jeho 

otců a dědů.“
201

 

Při hlasování o přijetí ĉi odmítnutí plánu Kontaktní skupiny v parlamentu RS 

byli přítomni také mnozí vysocí představitelé SPC. Nechyběl metropolita 

dabrobosenský, Nikolaj. Zasedání se zúĉastili také episkop zvorniĉko-tuzlanský, 

Vasilije Kaĉavenda, a episkop zahumsko-hercegovský, Atanasije Jevtić. Atanasije na 

zasedání parlamentu tlumoĉil poselství SPC, v němţ na poslance apeloval, aby 

nedopustili nové zdecimování srbského národa a plán odmítli.
202

 

Metropolita Amfilohije odeslal poslancům parlamentu RS telegram, v němţ jim 

vyjádřil podporu: „Obnovili jste v sobě víru a pravdu Boţí, obnovili jste také 

svatolazarskou věrnost národu a pozvedli jste důstojnost srbského národa. Vaše 

rozhodnutí odhalí všechnu lţivost demokracie tzv. Nového světového pořádku.
203

 

Nechť vám Bůh pomáhá.“
204

  

Politická reprezentace RS morálně podpořená SPC plán nakonec odmítla a 

v bojích pokraĉovala. Vláda SRJ na „neposlušnost“ a vzpurnost vedení RS zareagovala 

vyhlášením bojkotu RS a uvrhla na ni ekonomické a politické sankce. SPC urychleně 

svolala mimořádný Posvátný archijerejský sněm a apelovala na okamţité ukonĉení 

sankcí vůĉi RS, které oznaĉila za „nelidské“.
205

 Patriarcha Pavle se pokoušel 

zprostředkovat normalizaci vztahů mezi vedením bosenských Srbů a SRJ. V srpnu 1994 

navštívil nejprve Pale a vzápětí ţádal o přijetí u Slobodana Miloševiće. Jeho intervence 

však byla neúspěšná a SRJ dále pokraĉovala v bojkotu RS.
206

 

Souĉasně s problémy, s nimiţ se po uvedení sankcí potýkala RS, se do kritické 

situace, která ohroţovala její samotnou existenci, dostala také RSK. Chorvatská armáda 

podporovaná a cviĉená americkými vojenskými poradci zahájila v létě 1995 ofenzivu 

proti zbytkům území ovládaných krajinskými Srby. Operace nazvaná „Bouře“ ukonĉila 
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válku v Chorvatsku, kdyţ poĉátkem září 1995 RSK definitivně padla. Následkem toho 

bylo několik set tisíc krajinských Srbů z Chorvatska buď přímo vyhnáno, nebo ze 

strachu zemi opustilo.
207

 Většina z nich směřovala do SRJ. Jiţ od propuknutí konfliktů 

v Chorvatsku a BiH přišlo do SRJ, zejména Srbska, na 400 tisíc emigrantů z Bosny i 

Chorvatska. Ekonomicky velmi oslabená země neměla předpoklady, kapacity a ani 

přílišnou politickou vůli přijmout další vlny srbských uprchlíků. Milošević navíc ĉást 

uprchlických kolon přesměroval do Kosova, ĉímţ chtěl zvýšit podíl tamního 

slovanského obyvatelstva ve srovnání s albánskou většinou. Nucení běţenci však do 

zaostalé a etnicky problematické oblasti odmítali odejít. Ti, kteří neměli jinou moţnost, 

se pak snaţili Kosovo co nejdříve opustit, neboť s opětovně rostoucím napětím mezi 

albánskou a srbskou populací, se obávali dalšího moţného exodu.
208

 Církevní tisk 

emotivně informoval o osudu uprchlíků a mimořádný Sněm řešil otázky přijetí a 

poskytnutí pomoci Srbům z Krajiny. 

Paralelně se situací v Chorvatsku se pod tlakem mezinárodního spoleĉenství 

doprovázeného leteckým bombardování srbských pozic vojenskými silami NATO a 

přerušení pomoci z Bělehradu, zaĉala definitivně hroutit moc také v bosenské RS. 

Radovan Karadţić a vedení RS byli nakonec okolnostmi donuceni přistoupit na zahájení 

diplomatických rozhovorů, v nichţ je měl zastupovat Slobodan Milošević. Ve snaze 

získat pro jednání větší legitimitu na domácí i zahraniĉní scéně, ţádal Milošević, aby 

byl podpisu dokumentu, který mu měl zajistit právo vyjednávat v Daytonu ve jménu 

všech Srbů, přítomen také patriarcha Pavle. Ten jeho ţádosti vyhověl a spolu s 

Radovanem Karadţićem dokument 29. srpna 1995 podepsal.
209

  

Mírová jednání v americkém Daytonu, jichţ se úĉastnili Slobodan MIlošević, 

Alija Izetbegović a Franjo TuĊman, zapoĉala 1. listopadu 1995 a 21. listopadu americký 

prezident Bill Clinton oznámil, ţe úĉastníci přistoupili na kompromisní řešení a 

podepsali mírovou Daytonskou dohodu. Na jejím základě měla být BiH 

z mezinárodněpolitického hlediska zachována jako jednotný stát ve stávajících 

hranicích. Vnitřně však byla rozdělena na dva subjekty: bosňácko-chorvatskou federaci 

s 59 % teritoria a Republiku srbskou, která by zaujímala 49 % území BiH. Závěreĉný 
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text dohody o ukonĉení války a nastolení míru v BiH byl podepsán 14. prosince 1995 

v Paříţi.
210

 

Posvátný archijerejský synod v souvislosti s Daytonskou dohodou vyjádřil velké 

obavy o osud srbského obyvatelstva, které na území Chorvatska a především BiH 

zůstalo. Synod se proto oficiálně distancoval od podpisu patriarchy, který prohlásil za 

neplatný. „Posvátný archijerejský synod cítí jako svoji povinnost, aby kvůli vzniklým 

nejasnostem ĉi snad chybným interpretacím, úmyslným ĉi neúmyslným, informoval 

veřejnost, ţe nedávný podpis Jeho svatosti patriarchy srbského Pavla na dohodě mezi 

představiteli Republiky Srbsko, respektive Jugoslávie, a Republiky srbské v ţádném 

případě neznamená, ţe on sám nebo Církev podporují konkrétní iniciativy signatářů.“
211

 

Tento postoj potvrdil Posvátný archijerejský sněm o deset dní později a přidal 

vysvětlení, ţe byl patriarcha zneuţit.
212

 

Daytonský mír představoval pro výraznou ĉást pravoslavného duchovenstva 

velkou poráţku, s níţ se jen těţce smiřovala. Místo splnění dlouhodobého cíle SPC 

sjednotit „srbské země“ byla většina krajinských Srbů z Chorvatska vyhnána a 

Republika srbská, jeţ byla podle slov metropolity Amfilohija Piemontem srbství a 

pravoslaví, se stala souĉástí de facto mezinárodního protektorátu. SPC z této situace 

vinila jak mezinárodní spoleĉenství a „prohnilý, bezboţný“ Západ, tak politickou 

reprezentaci Srbska a později SRJ, v níţ církevní představitelé viděli pokraĉovatele 

někdejších komunistů.  SPC tedy nebyla rozhořĉena jen přístupem reţimu k ní samotné 

a k jejímu duchovenstvu z důvodu neochoty politické elity vrátit SPC pozici 

významného aktéra ve spoleĉnosti. Z pohledu SPC nebyla tato elita především schopná 

ochránit srbský národní organismus a sjednotit jej v jeden národní stát. To SPC 

připisovala zejména jejímu ateistickému, v církevním diskurzu bezboţnému, charakteru 

a vylouĉení Církve z rozhodování o osudu národa. Neboť podle základních teologicko-

filozofických konceptů SPC nemůţe ţít národ v blahu, pokud dvě sloţky, jeţ o něj mají 

dbát, církev a politická moc, nejsou v symbióze a symfonickém vztahu. V následujících 

letech SPC a církevní tisk pokraĉovaly ve vydávání ĉlánků a oficiálních vyjádření, 

v nichţ se církevní vedení od reţimu distancovalo. Stalo se to aţ jakousi rutinou, na níţ 

státní média a politické kruhy reagovaly jen zřídka.  

Největší rozkol mezi SPC a politickou mocí v SRJ však byl spojen aţ s otázkou 

Kosova a hrozbou jeho odtrţení od Srbska. Kosovo pro SPC představuje velmi 
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specifické území velkého duchovní aţ mytického významu. Problematika Kosova tak 

byla úzce svázána jak s poĉáteĉní spoluprací církve a reţimu Slobodana MIloševiće i 

nadějemi, jeţ do jeho nástupu k moci SPC vkládala, tak s definitivním odklonem 

církevního vedení od srbské vlády.
213
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5. Srbská pravoslavná církev a poslední etapa režimu 

Slobodana Miloševiće  

 

Většinovou srbskou spoleĉností byla konfrontaĉní politika vedená Slobodanem 

Miloševićem v letech 1991 aţ 1995 vnímána jako neúspěšná a samotné SRJ přinesla 

nezměrné ekonomické a sociální problémy, přesto se zdálo, ţe vnitropolitická mocenská 

pozice Miloševiće a jeho SPS byla i po roce 1995 poměrně stabilní. To zdánlivě 

potvrdily i volby do federálního parlamentu, které proběhly na zaĉátku listopadu 1996. 

Poprvé od roku 1992 vytvořila opozice, přes trvající výrazné programové rozdíly a 

vnitřní neshody jednotlivých stran širokou koalici pod názvem Zajedno (Spoleĉně). 

Kandidovaly v ní tzv. demokratické strany: Srbské hnutí obnovy (Srpski pokret obnove, 

SPO), Demokratická strana (Demokratska stranka, DS) a Demokratická strana Srbska 

(Demokratska stranka Srbije, DSS). Zajedno však v parlamentních volbách i díky 

mediálním kampaním namířeným proti opozici, které vedly státní sdělovací prostředky 

kontrolované Miloševićovými stoupenci, neuspělo a v Srbsku i Ĉerné Hoře zvítězili 

vládnoucí socialisté a získali nadpoloviĉní většinu křesel.
214

  

Zároveň s parlamentními volbami probíhalo i hlasování na lokální úrovni a 

obsazovaly se pozice v orgánech místní samosprávy. Nový dvoukolový volební systém 

byl výhodným pro kandidáty, kteří měli podporu širších koalic. Ve druhém kole tak 

Zajedno získalo většinu mandátů v lokální správě v mnoha srbských městech. 

Miloševićova SPS se volebního výsledku zalekla, neboť se obávala, ţe by předání 

pravomocí opozici v nejvýznamnějších městech mohlo znamenat první krok k narušení 

mocenského monopolu SPS. Volební komise ovládaná skupinou kolem Slobodana 

Miloševiće proto prohlásila hlasování za neplatné a vypsala nové volby. Tento postup 

vládnoucí strany vyvolal velkou vlnu nevole zejména mezi obyvatelstvem větších 

srbských měst. Od listopadu 1996 do února 1997 probíhaly v celém Srbsku masové 

obĉanské a studentské protesty proti falsifikaci volebních výsledků. Milošević zpoĉátku 

demonstrace ignoroval, kdyţ však neutichaly, rozhodl se druhé kolo voleb uznat jako 

právoplatné. Tím docílil toho, ţe během února 1997 protesty postupně ustaly.
215

  

Posvátný archijerejský sněm vydal v souvislosti s lokálními volbami prohlášení 

pod názvem „Církev odsuzuje nespravedlivé chování reţimu“. V něm se uvádí: „Srbská 

pravoslavná církev nejostřeji odsuzuje falšování národních hlasů, dušení politických i 
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náboţenských svobod (jedná se mimo jiné o nezavedení výuky náboţenství, vylouĉení 

uĉení Svatého Sávy ze škol, niĉení Církvi odebraného majetku, […] šikanu 

duchovenstva a věřících, kteří vyslovili svůj nesouhlas s porušováním národních 

svobod) a zejména bití a zabíjení národa na ulicích kdysi svobodného Bělehradu i 

v celém Srbsku.“
216

 SPC se tak otevřeně postavila na stranu demonstrujících. Patriarcha 

Pavle se 20. ledna 1997 osobně zúĉastnil protestního pochodu studentů. Vyjádření 

podpory demonstrantům přišlo také z Prištiny, kde se 25 aţ 26. ledna konal Celosrbský 

církevně-národní sněm, na němţ vybraní zástupci srbského národa a SPC diskutovali 

politicko-spoleĉenské problémy tehdejší SRJ se zvláštním důrazem na problematiku 

Kosova.
217

 

Sněmu se kromě pravoslavných duchovních v ĉele s episkopem raško-

prizrenským a zároveň nejvyšším archijerejem pro Kosovo a Metohiji, Artemijem 

Radosavljevićem, zúĉastnili také mnozí kosovští politici vĉetně Momĉila Trajkoviće, 

předsedy Srbského hnutí odporu (Srpski pokret otpora, SPOT).
218

 Výsledky jednání 

poté úĉastníci shrnuli v dokumentu nazvaném „Svetosávská deklarace“. V ní se uvádí: 

„V tento okamţik se srbský národ nachází na historické a politické křiţovatce. Jeho 

národní, politické, duchovní, kulturní i biologické přeţití v prostoru Kosova a Metohije 

a dalších srbských zemí je ohroţeno. Srbové z Republiky srbské Krajiny jsou vyhnáni 

od svých odvěkých ohnišť. Republice srbské hrozí, ţe bude rozdělena. Vztahy 

Republiky Srbsko a Republiky Ĉerná Hora jsou tak ústavně postavené, ţe existence 

spoleĉného státu závisí na libovůli politiků. To vše je tragický důsledek komunistické, 

antinacionální a antisrbské politiky, v níţ pokraĉuje souĉasný reţim zosobněný 

Slobodanem Miloševićem.“
219
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Tento sněm reflektoval v SPC znovu rozvířenou debatu o Kosovu, kde rostlo 

etnické napětí. Po zrušení autonomie Kosova v letech 1989 aţ 1990 zde byl zaveden de 

facto policejní reţim kontrolující albánské separatistické snahy. Projevy rezistence 

albánského obyvatelstva jako odpověď na srbskou hegemonii pod vedením Ibrahima 

Rugovy probíhaly nejprve nenásilně. Bylo však jasné, ţe tamní situace je bez 

kompromisní dohody mezi Bělehradem a reprezentací kosovských Albánců o statutu 

Kosova a postavení albánského etnika dlouhodobě neudrţitelná. Ţádný ze srbských 

politiků, vĉetně lídrů opozice, se ovšem kosovskou otázkou nechtěl příliš zabývat. To se 

projevilo i během volební kampaně na podzim 1996, kdy ani jedna z kandidujících 

politických stran nejen ţe nenabídla návrh na řešení kosovské problematiky, ale ani 

neusilovala o získání hlasů zhruba milionové albánské populace. Radikální křídlo 

albánských separatistů nespokojené s téměř nulovými výsledky politiky Ibrahima 

Rugovy proto zaloţilo Kosovskou osvobozeneckou armádu (Ushtria Çlirimtare e 

Kosovës, UÇK). Ta o sobě dala poprvé výrazněji vědět v roce 1996, kdyţ podnikla 

několik útoků a atentátů zejména na srbské policejní sloţky.
220

 

Na přelomu let 1996 a 1997 se tak zdálo, ţe v Kosovu mohou kaţdým dnem 

vypuknout ozbrojené střety. SPC byla vývojem na území, jeţ má pro ni stejně jako pro 

celý konstrukt srbské pravoslavné a národní identity klíĉový význam, velmi 

znepokojena. Vláda SRJ podnikala z pohledu SPC v řešení kosovské problematiky jen 

velmi málo kroků, s ještě menšími pozitivními výsledky pro církev a srbské ale i 

albánské obyvatele. Ĉást pravoslavného duchovenstva se proto snaţila převzít iniciativu 

v úsilí o medializaci a následné nalezení východiska z kosovského problému.
221

 

 V tomto ohledu byl nejaktivnějším církevním ĉinitelem episkop raško-

prizrenský, Artemije Radosavljević. Ten jednak znovu zavedl praxi církevně-národních 

sněmů, o nichţ se píše výše, jednak vyvíjel diplomatické úsilí nezávislé na vládě 

v Bělehradě.
222

 Episkop spolu s Momĉilem Trajkovićem navštívil mezi lety 1997 aţ 

1999 mnoho reprezentantů západních zemí ve snaze vysvětlit mezinárodnímu 

spoleĉenství historii a podstatu kosovského problému z pohledu SPC a kosovských 

Srbů. Zároveň spoleĉně několikrát ţádali prezidenta Republiky Srbsko, kterým byl od 
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prosince 1997 Milan Milutinović, aby je přijal ve věci potřeby řešení aktuálních 

problémů obyvatel Kosova. Milutinović však na jejich ţádosti neodpověděl.
223

  

Artemije řekl k záměrům církevního úřadu, který zastupoval, následující: 

„Dokonce i ta teze, která se stále papouškuje, ţe je Kosovo nedílná a neoddělitelná 

souĉást Srbska, jakkoliv je to přesné, opět není východiskem, kdyţ v Kosovu nebudou 

ţít Srbové. Samozřejmě netvrdíme, ţe v Kosovu mají ţít jen Srbové, my nejsme pro 

etnické ĉištění, nejsme pro válku, nejsme pro zloĉiny proti tomu národu [myslí se proti 

albánskému národu]. My jsme pro svobodný a rovnoprávný ţivot všech obĉanů této 

země. Jsme přesvědĉeni, a to jsme jiţ vyjádřili prostřednictvím „Svatosávské 

deklarace“, ţe tento reţim pracuje na ztrátě Kosova. Proto jsme po Svatosávském 

sněmu v lednu tohoto roku zaĉali se širšími aktivitami spolu se Srbským hnutím 

obnovy. Eparchie raško-prizrenská chce seznámit svět se skuteĉnou situací a problémy 

v Kosovu. Chceme také sdělit našemu národu, ţe my z Kosova nedovolíme, aby někdo 

řešil tyto otázky místo nás a bez nás.“
224

 

Zejména v souvislosti s přístupem episkopa Artemija ke kosovské problematice 

se v rámci SPC ale i široké veřejnosti zaĉaly opět ĉastěji objevovat diskuse o politické 

angaţovanosti SPC. Na jedné straně stála skupina pravoslavného kléru kolem 

metropolity Jovana, dlouhodobého kritika zapojení SPC do politických záleţitostí. 

Postoj této skupiny zastávaly také mimocírkevních kruhy napojené na vládnoucí 

garnituru, které se s rostoucími pochybnostmi o stabilitě vlastní moci pokoušeli 

jakékoliv nesouhlasné projevy vůĉi reţimu eliminovat. Na druhé straně názorového 

spektra stálo duchovenstvo, které bylo přesvědĉeno, ţe pokud nelze se státními 

institucemi koexistovat v symfonii a tyto navíc nejsou schopny ĉi ochotny bránit srbský 

národ a jeho zájmy, pak je církev jakoţto odvěký ochránce srbské národní identity a 

kulturního odkazu povinna zasáhnout a zastoupit místo politické reprezentace, podobně 

jako tomu bylo v době absence srbského národního státu. Politické aktivity Artemija 

Radosavljeviće, který se stal po roce 1996 nejkritizovanějším církevním představitelem 
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ze strany vládnoucí SPS a státních médií, byly jasným příkladem tohoto radikálnějšího 

myšlenkového kurzu uvnitř SPC.
225

 

Situace ohledně raško-prizrenského episkopa ilustrovala názorové rozdíly, které 

byly mezi jednotlivými archijereji, a nejednotnost ve vedení SPC, jeţ se na veřejnosti 

poprvé výrazněji ukázala v souvislosti s odmítavým postojem Posvátného synodu k 

připojení podpisu patriarcha Pavla dokumentu, kterým Milošević legitimizoval záměr 

vyjednávat v Daytonu o ukonĉení ozbrojeného konfliktu v BiH ve jménu všech Srbů. 

SPC se snaţila popírat tyto ideové neshody mezi archijereji, jeţ se navíc projevily i ve 

vztahu k patriarchovi, coţ bylo v historii SPC velmi ojedinělým jevem. Irinej Bulović, 

episkop baĉský, například v rozhovoru pro NIN 20. ĉervna 1997 údajné rozpory 

komentoval následovně: „Jedna ĉást naší veřejnosti nemá dostatek porozumění pro 

„způsob existence“ a podstatu vztahů uvnitř Církve. K tomu přispěly také některé 

novinové ĉlánky, které velmi svévolně a povrchně hovořily o Církvi tak, jak mluví o 

politických stranách a o archijerejích jako o politicích, přenášejíce klišé o údajných 

„jestřábech“ a „holubech“, „tvrdých“ a „měkkých“, „extrémistických“ a „umírněných“ 

v naší Církvi.“
226

 Přes tato ujišťování z úst vysokých církevních představitelů však 

v druhé polovině devadesátých let nebylo pochyb o tom, ţe v SPC existují hluboké 

rozdíly v pohledu na to, jak by mělo duchovenstvo reagovat na reţim, jenţ neodpovídal 

představám pravoslavné církve o ideální a stále ĉastěji i akceptovatelné podobě 

politické moci. Bylo poměrně zřetelné, který z archijerejů, patří ke které názorové 

skupině. Jedinou postavou církevních kruhů, jeţ nebylo moţné jasně zařadit k jednomu 

myšlenkovému proudu, byl sám patriarcha Pavle. Toto rozdělení mezi nejvyššími 

představiteli SPC přetrvalo aţ do konce Miloševićovy vlády.
227

 

Od roku 1997 se v Kosovu zaĉaly postupně stupňovat útoky na jugoslávské 

pořádkové síly ze strany UÇK, která se z poměrně marginální ozbrojené skupiny stala 

velmi rozšířeným hnutím a jejíţ ĉlenové byli většinou kosovských Albánců vnímáni 

jako bojovníci za svobodu. Jugoslávská vláda UÇK naopak oznaĉovala za teroristickou 

organizaci a na její aktivity reagovala navýšením represivních opatření s cílem zastrašit 

UÇK i její sympatizanty. Tato taktika se však ukázala být zcela kontraproduktivní. 

Ozbrojené střety pak na zaĉátku roku 1998 přerostly ve skuteĉnou válku mezi 

jugoslávskými policejními sloţkami podporovanými Jugoslávkou armádou a UÇK, 
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kterou doplňovali vojáci z Albánie a později také síly Severoatlantické aliance 

(NATO).
228

 

V květnu 1998 se konal pravidelný Posvátný archijerejský sněm. Tentokrát ale 

neproběhl v tichosti, za zavřenými dveřmi. Sněm byl jako obvykle ukonĉen oficiálním 

prohlášením, v němţ SPC odsuzovala pouţití jakékoliv formy teroru a násilí v Kosovu a 

Metohiji. 
229

 Následovala však veřejná výzva nejprve od episkopa Artemija a záhy i od 

celého Sněmu adresovaná politickým představitelům obou zemí SRJ. SPC po nich 

ţádala, aby se sešli s církevní delegací a spoleĉně diskutovali otázky spojené s 

Kosovem. Ĉernohorské vedení na návrh přistoupilo, avšak srbská vláda a prezident SRJ 

Slobodan Milošević ho zcela ignorovali.
230

 

Sněm oznaĉil krok srbské politické reprezentace a Miloševiće za „nekorektní 

postoj, který nepřispívá k vytváření klimatu pro řešení esenciálních problémů.“
231

 

Metropolita Amfilohije byl ve svém vyjádření přímější: „Neoĉekávali jsme, ţe se jeden 

odpovědný ĉlověk z nejvyššího politického postu zachová takto, bez jakéhokoliv 

respektu k nejstarší instituci svého národa a její vůli přispět svou morální, historickou a 

duchovní autoritou k stavění mostů porozumění uvnitř této země.“
232

  

Bylo zřejmé, ţe se SPC přes názorové rozdíly mezi vlastními ĉleny ohledně 

vhodnosti její angaţovanosti v politických záleţitostech snaţila především předejít 

opakování situace z války v Chorvatsku a BiH, na jejímţ konci zanikly „srbské země“ 

RSK a záhy i RS, osídlení krajinských Srbů v chorvatských oblastech téměř vymizelo a 

spolu s ním také mnohé církevní stavby i celé eparchie.  

Církevní vedení SPC proto neapelovalo pouze na vládu SRJ a mezinárodní 

spoleĉenství, ale také na kosovské Srby. Posvátný synod SPC ještě v prosinci 1998, kdy 

v Kosovu zuřily boje mezi UÇK a srbskými pořádkovými silami, vydal oficiální zprávu, 

v níţ vyzýval srbské obyvatele, aby z Kosova neodcházeli. „Neopouštějte své domovy, 

svá odvěká ohniště, neboť pouze tak můţeme sebe i naše svaté Kosovo a Metohiji 

uchovat v Srbsku. Opuštění rodného krbu by se v této těţké chvíli rovnalo zradě 

nejvznešenějších a věĉných ideálů, za něţ bojovali a obětovali se svatý car Lazar a naši 

slavní předci.“
233
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Někteří vysocí církevní představitelé však jiţ jakékoliv úsilí SPC o řešení srbské 

národní otázky povaţovali za zbyteĉné, dokud nebude Milošević zbaven moci. 

Atanasije Jevtić, dlouholetý kritik vládnoucí strany, opozice i mezinárodního 

spoleĉenství, vyjádřil velmi rezignovaný a pesimistický postoj v dopise episkopovi 

Artemijovi a Momĉilovi Trajkovićovi, v němţ vysvětloval důvody, proĉ se nezúĉastní 

třetího církevně-národního sněmu v Bělehradě v ĉervenci 1998. Jevtić napsal: „Nikdo 

nic nedělá, zatímco Vy, Srbové z Kosova a Metohije, krvácíte a prosíte alespoň o 

srbsko-srbský dialog. Nevím, jak vám můţe pomoci Bělehrad, dokud celé Srbsko 

nepozvedne hole a nebude ţádat neodkladnou rezignaci Tyrana a Zrádce Slobodana 

Miloševiće a dokud nesundají toho komunistu, anti-Srba a amerického sluhu z beder 

trpícího srbského národa. […] Stejně tak nevím, jak Vám mohou pomoci lţi a 

pokrytectví Ameriĉanů.“
234

 

Přes snahy episkopa raško-prizrenského i většiny vysokých církevních 

představitelů se k mírovému řešení kosovské otázky nedospělo. Naopak poté, co se 

Milošević odmítl podřídit ultimátu předloţenému Severoatlantickou aliancí na 

konferenci v Rambouillet v únoru 1999, se ĉlenské státy NATO rozhodly pro letecký 

útok na celou SRJ nazvaný operace Spojenecká síla. Bombardování zaĉalo 24. března 

1999 a bylo ukonĉeno po sedmdesáti dvou dnech 10. ĉervna, kdyţ SRJ souhlasila se 

staţením vojenských i policejních sil z Kosova. SPC během této doby vydala několik 

oficiálních prohlášení a dopisů adresovaných reprezentantům západních zemí v ĉele s 

USA, v nichţ bezúspěšně ţádala zastavení útoku.
235

 Artemije Radosavljević v jednom 

z dopisů vládě USA k bombardování SRJ řekl: „Dva roky jsem se já sám ve jménu SPC 

a představitelé srbského národa sdruţeni v Srbském hnutí odporu snaţili, aby se našlo 

mírové a demokratické řešení otázky Kosova a Metohije. K naší velké lítosti Vy jste 

nikdy nerozuměli srbskému národu, jeho pravoslavné duši, tradici a historii. Pohrdli jste 

námi jako svými partnery, námi, kteří jsme se na Vás upřímně obrátili a hovořili Vám 

pravdu touţíce po tom, aby naše spoleĉné úsilí přineslo ovoce a mír do těchto míst. Ale 

Vy jste chtěli prosadit Vaše řešení podle Vašich měřítek a principů, aniţ byste vzali 

v potaz alespoň minimální zájmy srbského národa. Vybrali jste vojenskou intervenci 

letectva NATO do země našich otců. Ĉeho tím dosáhnete a komu opravdu pomůţete, o 
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tom rozmýšlejte sami. Bombami se neřeší ani nemírní „humanitární katastrofa“, ale 

rozmnoţuje se geometrickou řadou.“
236

   

Za viníka celé situace SPC oznaĉila jak země NATO, potaţmo západní státy, tak 

zejména srbský vládnoucí reţim zosobněný Slobodanem Miloševićem. V ĉervnu 1999 

vydal Posvátný synod SPC oficiální prohlášení, kterým ţádal odstoupení Miloševiće ze 

všech politických funkcí. Tuto ţádost zopakovala o dva měsíce později také episkopská 

rada a stejně tak veřejně uĉinil i patriarcha Pavle.
237

 V srpnu 1999 pak Posvátný synod 

v dokumentu výstiţně nazvaném „Apel“ poţadoval vypsání předĉasných parlamentních 

i prezidentských voleb.
238

  

Ty se však konaly aţ na podzim roku 2000. 24. září se uskuteĉnilo hlasování do 

federálního parlamentu a předĉasné volby prezidenta SRJ. Srbské opoziĉní strany se 

tentokrát spojily v koalici nazvanou Demokratická opozice Srbska (Demokratska 

opozicija Srbije, DOS). Nejvýznamnějšími ĉleny byla Demokratická strana (DS) a 

Demokratická strana Srbska (DSS). Srbské hnutí obnovy (SPO) nakonec kandidovalo 

samostatně. DOS jiţ v prvním kole těsně zvítězila a stejně tak její kandidát na 

prezidenta, předseda DSS, Vojislav Koštunica porazil dosavadního prezidenta 

Slobodana Miloševiće. Vládnoucí strana SPS a Milošević však výsledek odmítali uznat, 

coţ vyústilo 5. října 2000 v bělehradské demonstrace nazývané také Revoluce 5. října, 

které vedly ke koneĉnému pádu Miloševićova reţimu.
239

 

V církevním tisku se před volbami opět objevily ĉlánky, které jednak vyzývali 

voliĉe ke změně vládnoucích stran, jednak jasně vyjadřovaly, jakou formu politické 

moci, potaţmo její vztah k pravoslavné církvi, by byl optimální jak pro samotnou SPC, 

tak pro její věřící. V jednom z nich s názvem „Před volbami“ se uvádí: „Věřící národ 

oĉekává, ţe pozemské vlády budou mít s Církví co nejharmoniĉtější vztah. Ten, kdo 

Církev tlaĉí na okraj spoleĉnosti, stále ji nutí, aby se do niĉeho „nezapojovala“, ten není 

vhodným vladařem tohoto národa. Politika nesmí převáţit nad morálkou, naopak. Být 

politikem znamená být připraven obětovat se, a ne touţit ovládat lid.“
240

 Bylo nesporné, 

ţe dosud vládnoucí struktury této charakteristice ideální politické moci, kterou SPC ve 

svém diskurzu opakovala v průběhu vlády Slobodana Miloševiće stále konkrétněji a 

otevřeněji, neodpovídaly. 
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Konec vlády Slobodana Miloševiće a jeho SPS tak byl v rámci SPC vítán 

s velkou úlevou a volba nového prezidenta, který se netajil svými sympatiemi k SPC a 

záměry s touto nejstarší srbskou institucí spolupracovat, mezi pravoslavným klérem a 

církevním vedením opět vzbudila velká oĉekávání a naděje na změnu postavení SPC 

v srbské spoleĉnosti.  Redakce listu Pravoslavje věnovala výsledkům voleb téměř celé 

říjnové vydání a titulní stranu nazvala „Po padesáti pěti letech administrativní ateizace – 

opět náboţenská svoboda“. Nadpis pak byl doplněn výrokem zvoleného prezidenta 

Vojislava Koštunici: „Jsem hrdý na to, ţe patřím k srbskému národu a ke svojí 

Církvi.“
241

 To mimo jiné reflektuje postoj SPC k politickým změnám, ke kterým 

v Srbsku/SRJ na podzim roku 2000 došlo. Oĉekávání SPC spojená s proměnou reţimu 

tentokrát nevyzněla naprázdno, jako tomu bylo v případě vlády Slobodana Miloševiće a 

nová srbská vláda přistupovala k SPC jako k nedílné souĉásti srbské spoleĉnosti a jako 

k aktérovi, který by se měl vyjadřovat k závaţným otázkám ţivota jednotlivce i národa 

jako celku.
242

 Srbské vedení přijalo mnohé ústupky vůĉi SPC, o které církevní 

představitelé usilovali celá devadesátá léta. V roce 2001 byl schválen zákon zavádějící 

výuku náboţenství do škol a také do Armády Jugoslávie. Pravoslavná teologická fakulta 

byla znovu zařazena do systému Univerzity v Bělehradě. Všechna tato rozhodnutí SPC 

velmi uvítala a kladně hodnotila některé srbské politiky, zejména Vojislava Koštunicu. 

Zdá se tak, ţe koncept symfonie a triády církve, státu a národa přetrval v rámci SPC jako 

dominantní myšlenkový směr i po pádu reţimu Slobodana Miloševiće. Teprve 

v posledních letech se dá v Srbsku hovořit o postupné proměně chápání spoleĉnosti 

jako národního organismu a sílení jejího obĉanského pojetí. V politickém kontextu pak 

došlo k výraznému posunu v jednáních s Kosovem a také k reálnému přiblíţení vstupu 

Srbska do Evropské Unie, coţ jsou kroky, které jsou pro SPC nepřijatelné.
243

 Zůstává 

otázkou, jakým způsobem církev na tyto, s největší pravděpodobností nevyhnutelné, 

změny zareaguje a zda, popřípadě jak modifikuje své filozoficko-teologické koncepty 

nesluĉitelné s tímto vývojem. 
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Závěr 

Rozpad Jugoslávie doprovázený největším ozbrojeným konfliktem v Evropě od konce 

druhé světové války umocněný enormní mírou násilí na civilním obyvatelstvu způsobil 

otřes nejen v oblasti Balkánu, ale i na mezinárodní scéně. Pokusy mezinárodního 

spoleĉenství o zastavení krveprolití se ukázaly být přinejmenším velmi málo efektivní. 

Deziluze a bezradnost v otázce, jakým způsobem k nastalé situaci přistupovat, nezřídka 

vedla ke zjednodušenému výkladu celého jugoslávského problému jako neodvratného 

z důvodu extrémní etnické a náboţenské heterogennosti oblasti.  Krvavá dezintegrace 

Jugoslávie proto byla ĉasto oznaĉována za konflikt tří dominantních konfesí, islámu, 

katolicismu a pravoslaví. Přestoţe je tento výklad znaĉně zjednodušený, je nesporné, ţe 

církve představující tyto konfese sehrály v turbulentní době devadesátých let 

v Jugoslávii velmi kontroverzní úlohu. S nárůstem srbského nacionalizmu, tehdejším 

srbským politickým vedením a také s jeho konfrontaĉní politikou byla spojována 

zejména Srbská pravoslavná církev. Postoj SPC vůĉi reţimu Slobodana Miloševiće však 

byl mnohem komplexnější a nemůţe být nahlíţen bez širší perspektivy dominantních 

filozoficko-teologických konceptů vztahující se ke vnímání církevní a politické moci 

v rámci SPC. 

Tato práce vycházela z teze, ţe byzantský koncept symfonie církve a státu 

v srbském prostředí dále modifikovaný a specifikovaný tvoří klíĉový rámec, který 

ovlivňoval politiku SPC v letech 1987 aţ 2000 a její přístup k srbskému reţimu 

zosobněnému Slobodanem Miloševićem. Teze byla ověřována skrze analýzu a 

interpretaci diskurzu SPC s důrazem na jeho obsahovou rovinu v historickém a 

politickém kontextu.  Projevy církevních představitelů zejména v pravoslavném tisku 

poslouţily jako specifický primární zdroj, s jehoţ pomocí byla rekonstruována 

představa SPC o ideálním vztahu církve a státu a její postoj vůĉi srbskému politickému 

vedení ve zkoumaném období. 

 V úvodní ĉásti textu byl osvětlen význam konceptu symfonie, který vyjadřuje 

ideální pravoslavný model vztahů církve a státu. Jeho kořeny lze v pravoslavné teologii 

nalézt jiţ v době, kdy císař tehdy stále ještě Římské říše Konstantin I (324-337) 

oficiálně konvertoval ke křesťanství. Samotný termín symfonie je pak připisován 

byzantskému císaři Justiniánovi I (527-565). Přestoţe během existence Byzantské říše 

nebyl koncept symfonie bezvýhradně a vţdy naplňován ve své teoretické podobě, ze 

strany církve nebyla jeho platnost nikdy zpochybněna. Spolu se slábnoucí mocí 

Byzantské říše, která skonĉila pádem Konstantinopole v roce 1453, byla symfonie 
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přijata jako ideál většinou nově vzniklých autokefálních pravoslavných církví vĉetně 

SPC.  

Ústřední postavou v procesu vytváření a osamostatnění SPC byl Rastko 

Nemanjić (1174-1235), známější pod církevním jménem Sáva. Sáva se inspiroval 

byzantským konceptem symfonie, který zakomponoval do Nomokánonu, na jehoţ 

principech byly zaloţeny vztahy mezi církví a vládnoucí dynastií Nemanjićů. Církev a 

politická reprezentace státu měly být podle něj autonomními ĉástmi jednoho celku. 

Bitva na Kosově poli v roce 1389, v níţ se střetla srbská a osmanská vojska, znamenala 

de facto zánik srbského státu a poĉátek vlády Osmanské říše. Absence srbského 

křesťanského státu a panovníka, který by byl spolu s církví zodpovědný za blaho 

pravoslavného obyvatelstva, stavěla SPC do pozice jediného reprezentanta obyvatelstva 

v původním srbském prostoru a vytvářela tak silné propojení církve a stále výrazněji 

etnicky definovaných věřících. Církevní představitelé byli v podstatě jedinými nositeli 

duchovní, kulturní a ĉásteĉně i politické kontinuity srbské středověké říše. V souvislosti 

s tímto specifickým historickým vývojem balkánského prostoru v kombinaci 

s celoevropským fenoménem konstrukce národní identity a nárůstem nacionalizmu 

v devatenáctém století se v rámci SPC zformovala a zakotvila koncepce triády církve, 

státu a národa.  

Byzantský koncept symfonie tak byl v srbském prostředí doplněn o národní 

rozměr. Zároveň byl ovlivněn prvky organistické teologie, jeţ nahlíţí na triádu národa, 

církve a politické moci jako na jednotný symbiotický organismus. V tomto 

myšlenkovém směru pokraĉovala také dvojice významných srbských teologů, Nikolaj 

Velimirović a Justin Popović. Zejména prostřednictvím Justinových ţáků se pak 

filozoficko-teologické koncepty rozpracované v dílech Velimiroviće a Popoviće staly 

jedním z hlavních ideových a teologických proudů v SPC. 

Z analýzy diskurzu SPC v letech 1987 aţ 2000 poté vyplynulo, ţe model 

symfonické triády byl dominantním myšlenkovým směrem v rámci SPC přinejmenším 

od poĉátku devadesátých let. To souviselo mimo jiné se zvolením ţáků Justina 

Popoviće do vysokých pozic v církevní hierarchii. Právě v jejich vyjádřeních byl tento 

koncept jakoţto ideální forma uspořádání státu a spoleĉnosti nejvíce patrný. Přesto i oni 

v první fázi vlády Slobodana Miloševiće oceňovali kroky srbského politického vedení 

zejména v souvislosti s otázkou postavení srbského obyvatelstva v Kosovu. Zdálo se, ţe 

SPC oslabená protináboţenskou politikou komunistických struktur vítala jakoukoliv byť 

ĉásteĉnou změnu v přístupu politických elit vůĉi ní samé i vůĉi srbskému národu. Byla 
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proto ochotna akceptovat neúplnost symfonie v prvních letech Miloševićova reţimu 

v naději, ţe se tato situace postupně změní. Na poĉátku devadesátých let však bylo 

většině církevních představitelů jasné, ţe neplnění poţadavků SPC ze strany srbského 

vedení, které podle ní byly nezbytné na cestě k nastolení symfonie, není výsledkem 

sloţitého přechodu politického systému Jugoslávie/Srbska od komunismu k urĉité 

formě demokracie, ale povahy reţimu jako takového. Zejména justinovci pak proti 

němu zaĉali otevřeně vystupovat.  

Kritika Miloševiće církevními ĉiniteli doĉasně ustala se zaĉátkem války 

v Chorvatsku, neboť podle konceptu symfonické triády je zejména v okamţiku ohroţení 

existence a celistvosti národního organismu potřeba, aby dvě jeho sloţky, jeţ jsou 

odpovědné za jeho materiální a duchovní blaho, tedy církev a politická moc, 

spolupracovaly na jeho záchraně. Velmi záhy se však ukázalo, ţe srbský reţim má 

znaĉně odlišnou představu o tom, jak má taková záchrana vypadat, coţ opět zvedlo vlnu 

kritiky tentokrát téměř mezi všemi církevními představiteli. Naopak postoje politických 

představitelů krajinských Srbů, bosenských Srbů a zpoĉátku také srbské opozice k SPC 

a myšlence jednoty srbského národního organismu odpovídaly církevnímu ideálu 

symfonie daleko více neţ vláda SPS v ĉele se Slobodanem Miloševićem. SPC se netajila 

svými sympatiemi zejména k bosenskému vedení, které SPC zaĉlenilo do procesu 

rozhodování o dalším osudu srbského národa. Pád Republiky srbské Krajiny a uzavření 

Daytonského míru znamenaly z pohledu SPC velký neúspěch a konec snu o sjednocení 

„srbských zemí“. V poslední fázi vlády Slobodana Miloševiće pak ĉást pravoslavného 

kléru, opět myšlenkově nejbliţší justinovcům, dospěla k názoru, ţe srbské politické 

vedení nemůţe být vzhledem ke své politice nadále povaţováno za reprezentanta Srbů a 

církev jakoţto nejstarší ochránce srbské národní identity a kultury by měla do jisté míry 

převzít jeho povinnosti a vystupovat de facto jako politický aktér. Ani aktivity 

některých církevních představitelů však nezabránily z pohledu SPC jedné z největších 

moţných katastrof, ztrátě Kosova. Intervence NATO, která vyústila v oddělení Kosova 

od Srbska a v doĉasný mezinárodní protektorát, pak přinesla koneĉný rozkol mezi SPC 

a vládou Slobodana Miloševiće. Miloševićův pád na podzim 2000 a zvolení Vojislava 

Koštunici, který se hlásil k pravoslaví a SPC, prezidentem SRJ bylo církevním vedením 

přijato velmi pozitivně.   

 Z diskurzu SPC v letech 1987 aţ 2000 prezentovaného na stránkách této práce 

jasně vyplývá, ţe politika SPC vůĉi reţimu Slobodana Miloševiće se zejména od 

poĉátku devadesátých let odvíjela od dominantního filozoficko-teologického konceptu 
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v rámci SPC, symfonické triádě národa, církve a státu. Skrze tento koncept lze objasnit 

většinu jejích kroků vůĉi vládnoucímu reţimu ve zkoumaném období i její postoj 

k politickému vedení Republiky srbská Krajina a Republiky srbské. Zároveň se ukázalo, 

ţe z pohledu ĉásti radikálnějších církevních ĉinitelů tento koncept nevyluĉoval 

doĉasnou absenci politické sloţky triády. V takovém případě ji pak měla zastoupit 

církev podobně jako v době osmanské nadvlády. Miloševićův reţim zejména ke konci 

svojí existence podle SPC nejenţe nesplňoval podmínky symfonického vztahu, ale 

místo ochránce národního organismu se stal jeho nepřítelem. Vnímání Miloševićovy 

vlády ĉástí archijerejů SPC jako nelegitimní, neboť svojí politikou ohroţovala srbský 

národ a jeho Církev, pak osvětluje jejich snahy plnit de facto roli politického aktéra 

v řešení srbské otázky v Kosovu nezávisle na Bělehradě. Závěry práce tak potvrdily, ţe 

koncept symfonie s přihlédnutím ke specifickým rysům, které v srbském prostředí 

získal, tvořil klíĉový ideový rámec, kterého se SPC přidrţovala a jenţ ovlivňoval její 

kroky vůĉi srbské politické reprezentaci během zkoumaných let 1987 aţ 2000.  
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Summary 

 

The breakup of Yugoslavia accompanied by the greatest military conflict in 

Europe since the Second World War, intensified by an enormous measure of violence 

inflicted upon the civilian population, caused a shock not only in the Balkans region but 

also on the international scene. The attempts of the international community to stop the 

bloodshed proved to be, at the very least, unwieldy and mostly ineffective. Dissolution 

and helplessness in the question of how to approach the situation often led to a 

simplified interpretation of the whole Yugoslavian issue as inevitable because of the 

extreme ethnic and religious heterogeneity of the region. The bloody disintegration of 

the region was therefore often described as a conflict of thee dominant creeds: Islam, 

Catholicism and Christian Orthodoxy. Even though this view is greatly simplified, it is 

indisputable that the churches representing these faiths played a controversial role in the 

turbulent 1990s in Yugoslavia. The SPC especially was associated with the rise of 

Serbian nationalism, the Serbian political regime and also with its confrontational 

policies. The stance of SPC towards the regime of Slobodan Milosevic was, however, of 

a much more complex character and cannot be looked upon without a broader context of 

predominating theological and philosophical concepts relating to the relationships 

between ecclesiastic and political power within the SPC. 

This work was based on the thesis that the Byzantine concept of symphony of 

Church and State, which was further modified and specified in the Serbian milieu,forms 

a key frameworkthat has influenced the SPC policy in the years 1987 – 2000and its 

approach to the Serbian regime personalized by Slobodan Milosevic. The thesis was 

verified through the analysis and interpretation of SPC discourse with an emphasis on 

its content in a historical and political context. Statements of church leaders,particularly 

in the Orthodox press, serve as the specific primary source that helped to reconstruct the 

SPC concept of the ideal relationship between the Church and the State and it stance 

towards the Serbian political leadership of the examined period. 

In the introductory part of the text, the concept of symphony, which conveys the 

ideal model of relationships of the Church and State, is clarified. Its roots can be found 

in Orthodox theology from the time when the emperor of the then still Roman Empire 

Constantine I (324-337) officially converted to Christianity. The term symphony itself is 

attributed to the Byzantine emperor Justinian I (527-565). Even though the concept of 

the symphony was not always and unconditionally applied in its theoretical form 
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throughout the existence of the Byzantine Empire, the Church never questioned its 

validity. With the weakening power of the Byzantine Empire, which ended with the fall 

of Constantinople in the year 1453, the symphony was adopted as an ideal in most of the 

newly arisen Autocephalic Orthodox Churches along with the SPC. 

The central character in the process of creating and splitting off of the SPC was 

RastkoNemanjic (1174-1235), more commonly known by his church name Sáva. Sáva 

was inspired by the Byzantine concept of the symphony, which he incorporated into the 

Nomokánon, on whose principles the relationship between the Church and the ruling 

dynasty of Nemajics was founded. According to him, the Church and the political 

representation of the state were to be an autonomous part of a whole. The Battle of 

Kosovo Fieldin the year 1389, in which the Serbian and Ottoman armies met, was the 

de facto demise of the Serbian state and the beginning of the reign of the Ottoman 

Empire. The absence of a Serbian Christian state and ruler, who would be, along with 

the Church, responsible for the welfare of the Orthodox population, positioned the SPC 

as the only representative of the population in the original Serbian area and created a 

strong connection between the Church and the ever more ethnically defined believers. 

Church leaders were in fact the only bearers of the spiritual, cultural and political 

continuity of the medieval Serbian realm. In relation to this specific historical 

development in the Balkan space in combination with the Europe-wide phenomenon of 

building a national identity and the build-up of nationalism in the 19
th

 century, the 

concept of a triad of Church, State and Nation was formed within the SPC. 

Thus, the Byzantine concept of symphony was broadened with the notion of 

nation in the Serbian milieu. The elements of organizational theology, which views the 

triad of Nation, Church and political power as a unified symbiotic organism, were also 

affected. Two prominent Serbian theologians, NikolajVelimirovic and Justin Popovic, 

further continued this school of thought. The philosophical and theological concepts 

contemplated in the works of Velimirovic and Popovic became, particularly because of 

Justin‟s pupils, one of the main ideological and theological schools in the SPC. 

The analysis of the discourse in the years 1987 – 2000 show that symphonic triad 

model was the dominant schools of thought in the SPC at least form the beginning of 

the 1990s. This was related to the election of pupils of Justin Popovic into high 

positions in the hierarchy of the Church. Particularly, their statements exemplify this 

concept as an ideal form of arrangement of State and Society. Yet even they appreciated 

the steps taken by the Serbian political leadership in the first phase of Slobodan 
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Milosevic‟s regime, particularly in regards to the question of the Serbian population in 

Kosovo. It appeared that the SPC, weakened by the anti-religious policies of communist 

structures, welcomed any, even a partial, change of attitude of the political elite towards 

itself and the Serbian Nation. Thus, it was willing to accept an imperfect symphony in 

the first years of Milosevic‟s regime in the hope that the situation would gradually 

change. By the beginning of the 1990s, however, it was clear to most of the Church 

representatives that the failure to meet the demands of the SPC from the Serbian 

leadership that they considered essential in order to establish the symphony was not the 

result of the difficult transition of Yugoslavia/Serbia from communism to a form of 

democracy, but in the nature of the regime itself. The Justinians, particularly, started to 

speak against it. 

This critique by the Church leaders temporarily stopped when the war in Croatia 

began, as by the concepts of the symphonic triad,particularly in times of threat to the 

existence and wholeness of the national organism, it is imperative that its two 

constituents, Church and State power, which are responsible for its material and 

spiritual well being, collaborate in its rescue. It quickly became very clear that the 

Serbian regime had a wholly different idea of how this rescue should look like, which 

led to another wave if criticism, this time by almost all Church leaders. On the contrary, 

the stance of the political representatives of the Krajina Serbs, Bosnian Serbs and in the 

beginning also the Serbian opposition to the SPC corresponded to the Church notion of 

symphony much more than the SPS government headed by Slobodan Milosevic. The 

SPC made no secret its sympathies lay particularly with the Bosnian leadership, which 

the SPC made a part of the process of decision-making regarding the fate of the Serbian 

Nation. The fall of the Republic of Serbian Krajina and the signing of the Dayton 

Agreement were considered a great failureby the SPC and the end of the dream of 

unifying the “Serbian countries”. In the last phase of Slobodan Milosevic‟s regime, a 

part of the Orthodox clergy, again ideologically closest to the Justinians, grew to realize 

that the Serbian political leadership couldn‟t be, in regards to their policies, further 

considered as representatives of the Serb people and that the Church, as the oldest 

protector of national identity and culture, must to a certain degree take over these 

responsibilities and act as a de facto political party. Not event the activities of certain 

Church representatives could prevent one of the worst possible catastrophes in the eyes 

of the SPC, the losing of Kosovo. NATO intervention, which resulted in the separation 

of Kosovo from Serbia and a temporary protectorate, then brought the division between 

the SPC and the government of Slobodan Milosevic. Milosevic‟s demise in the fall of 
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the year 2000 and the voting into office of VojislavaKoštunici, a professed Orthodox 

and a member of the SPC, as president of the SRJ, was received by the Church leader 

very positively.  

  The SPC discourse from the years 1987 – 2000 presented in the pages of this 

work clearly shows that the stance of the SPC regarding the regime of Slobodan 

Milosevic was derived, especially since the early 1990s, from the predominant 

philosophical and theological concept within the SPC, the symphonic triad of the 

Nation, Church and State. Through this concept most of its actions regarding the ruling 

regime of that time can be evaluated, as well as its stance towards the leadership of the 

Republic of Serbian Krajina and the Serbian Republic. It further demonstrates that, at 

least from the more radical Church representatives, this concept did not exclude a 

temporary absence of the political part of the triad. In such a case, the Church should 

substitute for it as it did in the times of the Osman rule. According to the SPC, not only 

did Milosevic‟s regime, especially at the end of its existence, not meet the conditions of 

a symphonic relationship, but instead of being the protector of the national organism it 

became its enemy. The perception of Milosevic‟s government by a part of the Archijerej 

of the SPC as being illegitimate because it threatened the Serbian Nation and its Church 

illuminates their attempt to act as a de facto political entity in the affairs regarding the 

Serbian question in Kosovo independently on Belgrade. The conclusions of the work 

confirmed the thesis that the concept of the symphony, with regards to the specific 

features it acquired in the Serbian milieu, forms a key ideological framework that the 

SPC abided by and which influenced its actions toward the Serbian political 

representation in the examined years 1987 – 2000. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha ĉ.1.: Seznam pouţitých zkratek 

BiH- Bosna a Hercegovina (Bosna i Hercegovina) 

DOS- Demokratická opozice Srbska (Demokratska opozicija Srbije) 

DS- Demokratická strana (Demokratska stranka) 

DSS- Demokratická strana Srbska (Demokratska stranka Srbije) 

JNA- Jugoslávská lidová armáda (Jugoslovenska narodna armija) 

Království SHS- Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (Kraljevina Srba, Hrvata i 

Slovenaca) 

NATO- Severoatlantická aliance 

NDH- Nezávislý stát Chorvatsko (Nezavisna Država Hrvatska) 

OSN- Organizace spojených národů 

RS- Republika srbská (Republika Srpska) 

RSK- Republika srbská Krajina (Republika Srpska Krajina) 

SANU- Srbská akademie věd a umění (Srpska akademija nauka i umetnosti) 

SDS- Srbská demokratická strana (Srpska demokratka stranka) 

SFRJ- Socialistická federativní republika Jugoslávie (Socijalistička federativna 

republika Jugoslavije) 

SKS- Svaz komunistů Srbska (Savez komunista Srbije) 

SPC- Srbská pravoslavná církev (Srpska pravoslavna crkva) 

SPO- Srbské hnutí obnovy (Srpski pokret obnove) 

SPOT- Srbské hnutí odporu (Srpski pokret otpora) 

SPS- Socialistická strana Srbska (Socijalistička partija Srbije) 

SR Srbija- Socialistická republika Srbsko (Socijalistička republika Srbija) 

SRJ- Svazová republika Jugoslávie (Savezna republika Jugoslavije) 

UÇK- Kosovská osvobozenecká armáda (Ushtria Çlirimtare e Kosovës)  

VJ- Armáda Jugoslávie (Vojska Jugoslavije) 

 


