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1700 ГОДИНА МИЛАНСКОГ ЕДИКАТА 

 

Друштвени значај  
Миланског едикта 

  

Милански едикт којим се у исто време гарантује слобода хришћанима, али и свим 
другима, треба да служи као пример уређења односа Цркве и државе 

У  Римском царству постојао је велики број 
религија и култова и готово сви су призна- 

вали и поштовали римског цара као божанство. 
То је био услов легалности и дозвољености 
исповедања одређене вере. Само је једна група 
људи одбила да призна римског цара као Бога. 
То су били хришћани. Због такве одлуке хри- 
шћани су постали противници државе, које је 
требало уништити. Оптужени су за издају, 
радикализам и безбожништво. Од времена 
цара Нерона, па све до цара Константина 
прогони нису престајали. Истина, нису увек 
били истог интензитета, али су били конста- 
нтни. Готово сви римски цареви прогањали су 
хришћане. Услов да хришћанин не буде 
прогоњен био је да принесе жртву паганским 
божанствима или да пред кипом цара принесе 
тамјан. Римске паганске власти су чак нудиле 
хришћанима могућност да исповедају своју 
веру у Христа као Бога, правдајући то пост- 
ојањем бројних култова и богова поштованих 
од различитих народа Римске империје. Једини 
услов за то било је признавање царског 
божанства. Хришћани су радије бирали смрт у 
великим мукама него одрицање од Христа и 
идолопоклонство.  
     За време цара Диоклецијана прогони су били 
најизразитији и најсуровији (тзв. Велики прогон 
хришћана) и то више на истоку него на западу 
Римског царства. Прогони су погађали не само 
вернике, него и свештенике од којих се тра- 
жила лојалност званичној римској вери. Много 
је људи убијено, одузимане су свете књиге, као 
и имовина хришћана. Иако су чинили мањину 
(свега 10% становништва тадашњег царства 
припадало је хришћанској заједници), хри -
шћани су били немилосрдно прогањани. 
 
ГАЛЕРИЈЕВ ЕДИКТ 
Опште је прихваћено мишљење у јавности да је 
Милански едикт из 313. године први документ  
 

којим је заустављен прогон хришћана. 
Пренебрегава се историјска чињеница да 
Миланском едикту претходи Едикт о толера- 
нцији вера који је донео Галерије, један од 
тадашњих владара Римског царства заједно са 
својим савладарима Константином и Ликинијем. 
Галерије је иначе био један од великих прого- 
нитеља хришћана, који је настављао политику из 
времена цара  Диоклецијана. Документ је 
обнародован 30. априла 311. године у Никеји. У 
њему се хришћанима  допушта слобода верои- 
сповести, слобода молитвеног окупљања, а за 
узврат се од њих тражи да поштују земаљски 
поредак, као и да се моле за здравље и 
напредак државе. Оно што је врло каракте- 
ристично за овај документ јесте чињеница да се 
у њему говори о поделама које постоје међу 
самим хришћанима. Изражен је и страх власти 
да се те поделе не пренесу и на државу. Тачније, 
документ сведочи о тежњама да се одржи 
традиционална римска многобожачка вера и 
карактерише га наводно човекољубље и 
снисходљивост римских власти према хришћа- 
нима који су означени као људи „обузети 
лудошћу“. Сам Галерије, творац овог Едикта 
умро је после шест дана од издавања овог 
закона о толеранцији. Тај закон је ипак 
послужио као основа за Милански едикт. 
 
МИЛАНСКИ ЕДИКТ 
Потребно је и имати у виду друштвене 
околности које су довеле до доношења 
Миланског едикта. Тадашњи цар Константин 
био је владар који је највише заслужан за 
давање институционалне слободе до тада 
прогоњеним хришћанима чиме је  покренуо 
масовну христијанизацију Римског царства. Пре 
битке код Миливијског моста 312. године, 
против супарничког цара Максенција, цар 
Константин је имао виђење Христа који му је 
објавио да на штитове стави Његов монограм у  
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облику грчких спојених слова Х и Р, те да ће 
тако победити. Тако је и било. Овај симбол није 
био познат хришћанима пре тог догађаја. 
Управо ово збивање је било повод за доношење 
Миланског едикта. Ипак, постоје историчари 
који тврде и другачије. 
     Милански едикт заједно су потписали 
владари (тетрарси) Римског царства 
Константин и Ликиније фебруара 313. године. Ни 
до данашњих дана није пронађен оригинални 
текст овог значајног документа, већ се као 
извор наводе дела црквених историчара 
Јевсевија Кесаријског и Лактанција. Тачније, 
текст који је данас познат као Милански едикт 
заправо је Ликинијева верзија Миланског 
едикта који је он обнародовао у Никомидији 
неколико месеци касније. Оно што је 
разликовало Галеријев едикт о толеранцији и 
Милански едикт јесте – давање пуне слободе 
хришћанима и свима другима, што се из текста 
и види:  
Зато смо се усагласили и донели одлуку да 
свима дозволимо да исповедају своју веру, и  

ма која да је небеска сила, само да  да  нама и 
нашим поданицима мир и напредак. То је био 
изванредан и разуман начин да никоме од 
својих поданика не оспоравамо, били они 
хришћани или припадници друге вере, слободу 
вероисповести и на тај начин ће нам Свевишњи 
Бог, коме ће свако од нас слободно да се клања 
уделити милост. (наведено према: Небојша 
Oзимић, Милански едикт, Пунта, Ниш 2010, стр. 
59–60) 

     Значајна ставка била је и повраћај одузете 
имовине која је припадала или појединцима 
(хришћанима), или хришћанској заједници. На 
тај начин настојале су се исправити неправде 
које су претходни владари починили 
хришћанима само због верског опредељења: 
     Уосталом, везано за хришћане, доносимо 
одлуку да ако су богослужбена места на којима 
су се окупљали, о којима је у указима који су 
стигли у Ваш уред већ било речи, била одузета 
у прошлости од стране државе или приватних 
лица, да одмах буду без икаквих накнада или 
безусловно враћена. (наведено према: Н. 
Oзимић, Милански едикт, стр. 61) 



онако како је данас разумеју поборници 
секуларне државе. То што је цар Теодосије 
касније хришћанство учинио једином 
дозвољеном вером у Римском царству и што 
су забрањени остали облици вероисповедања 
није „заслуга“ цара Константина. 
 
МИЛАНСКИ ЕДИКТ И ДАНАШЊЕ ВРЕМЕ 
Данас, када трагамо за моделима сарадње 
Цркве и државе, када се покушава наћи нови 
начини деловања Цркве у савременом 
друштву, Милански едикт може послужити као 
темељ. Савремена секуларна држава све више 
добија карактер установе непријатељски 
расположене према Цркви и хришћанима. 
Вређање и уклањање хришћанских симбола, па 
и отворени примери дискриминације говоре у 
прилог томе. Управо из тих разлога Милански 
едикт којим се у исто време гарантује слобода 
хришћанима, али и свим другима, треба да 
служи као пример уређења односа Цркве и 
државе. 
                                                 
                                                  Владимир Марјановић 

Док се у Галеријевом документу говорило о 
хришћанима које је „обузела лудост“, 
Миланским едиктом се обезбеђивало досто- 
јанство хришћанског становништва. Али значај 
Едикта није само у признавању хришћанске 
слободе, већ и у допуштању слободе верои- 
сповести за све грађане Римског царства. 
 
ЦАР КОНСТАНТИН И МИЛАНСКИ ЕДИКТ 
Иако су документ заједно донели цареви 
Константин и Ликиније, велику улогу имао је 
управо цар Константин. Ликиније је временом 
покушао и да обнови гоњења хришћана на 
свом делу царства (319. године), али без успе- 
ха. Иако је Едикт прокламовао верску слободу, 
Константин је несумњиво био наклоњен хри- 
шћанству. Убрзо се забрањује приношење 
жртава, недеља се законски прописује као 
нерадни дан, забрањују се гладијаторске игре, 
цар Константин учествује у раду Првог Васеље- 
нског Сабора. Цар Константин је поставио 
темеље Византијском царству, оснивајући Нови 
Рим – град Константинопољ. Пуних седам 
деценија трајала је верска неутралност државе. 
Свакако да ту неутралност не треба схватати 
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Бронзани кип цара Константина у Јорку,  
у Енглеској, у близини места где га је војска  
прогласила царем 

http://pravoslavlje.spc.rs/arhiva.php?v=po-autoru&id=398


РАЗМИШЉАЊA 

 
Монархија ново тумачење 
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П рошло је 72 године од када је последњи 
владајући Карађорђевић напустио земљу. 

Краљ Петар II је у изгнанство пошао склањајући 
се од нацистичких хорди, следбеници једне 
друге тоталитарне идеологије последњег 
југословенског краља су заувек избацили из 
његове отаџбине. Чин протеривања краља био 
је први формални акт којим је уз антифаши -
стичку борбу наметнута и комунистичка 
револуција. После Петра на ред за порцију 
револуционарне правде дошли су сви они који 
се са отимачином, насиљем и политичким 
авантуризмом нису слагали. У часу када се 
земни остатци последњег краља враћају у 
Србију несумњиво ће се покренути питање 
подршке идеји монархије. Србија ће се одмах 
поделити на два табора који ће се преко медија 
жестоко препуцавати. Монархија је у новијој 
историји често била тема на којој су се испо- 
љавала екстремна становишта. Та гледишта 
битно одступају од концепта савремене мона- 
рхије и нарочито од онога у шта монархија 
мора да прерасте како би избегла судбину 
многих друштвених институција које су 
захваљујући својој ригидности пале или падају 

на испиту савременог света . 

 
Монархија и Република 
 
Не желим овде да се бавим питањем шта је 
теоретски боље од ова два члана дијаде. Не 
желим јер су обе политичке категорије остале 
дефинисане у неком давном времену, од тада 
су изгубиле на свом значају, а савремени 
мислиоци, теоретичари и социјал-политички 
делатници нису дали ново мишљење у складу са 
временом у коме живе. Исто тако не желим 
дапрепоручујем или прејудицирам да шта је за 
Србију боље. Желео бих само да скренем 
пажњу на нека могућа нова гледишта и решења. 
     Класична република је дефинисана као 
владавина изабраних институција. Хоризо нт- 
ална подела власти подразумева некакав облик 
парламента, некакав облик владе, и најчешће  

инокосног шефа државе који теоретски 
легитимитет црпи директно од грађана или 
посредно од предходно изабраног тела. Ово 
класично виђење је пракса прегазила много 
пута од када је кристалисано  у претпрошлом 
веку. 
     Нова виђење републике, као и саме државе, 
више је усмерено на организацију власти, јер се 
институционална компонента републике 
подразумевала. Држава/република је сервис 
грађана, кроз чије се институције врши 
политичка медијација интереса у политички 
систем укључених група. Наравно пракса и 
разне идеологије XX века су оставиле 
последице на виђење републике. Поједине 
републике су историјски виђене као лоше,а  
република није била гаранција слободе, 
људских прави, демократије и економског 
просперитета. Неке државе су напредовале 
прихватањем републиканског уређења, у 
сваком случају због недостатак монархије 
република је постала преовлађујући облик 
државе (иако постоје државе које су у „сивој 
зони“ као што је НР Кореја). 
     Монархија је као појам далеко комплекснија 
и динамичнија, те се мењала кроз време, без 
обзира што је владар увек био константа. 
Савремена монархија је углавном уставна, 
парламентарна, институционална држава чији 
шеф долази на најчешће церемонијални 
положај наслеђем, док заједница којм номина- 
лно влада баштини дуготрајну државотоворну 
традицију и посебан облик политичке културе. 
Средином XX века тада модерна монархија је 
такође као и република била сервис грађана. 
Чак су монархије са севера Европе поставиле 
стандарде сервисирањате социјалног и сваког 
другог збрињавања грађана. Ипак тај век донео 
је гашење и пропаст многих владарских кућа 
које су пропадале било због немоћи да се 
изборе са изазовима новог доба, било због 
лошег одговора на друштвену нестабилност, 
као што је био случај са Краљевином 
Југославијом. 



ни председник. 
     Тврдња да је избор монархија или република 
ствар питања шефа државе је сувише поједно- 
стављено. Аргументација типа „председник 
има велика овлашћења и желим да га бирам“ је 
ирелевантна у времену када се поставља пита- 
ње ко мени као гласачу нуди избор.Исто тако 
аргумент „не желим да неко својим рођењем 
има више права од мене“ нема смисла пошто 
свакако има пуно људи који имају или стичу 
безобразно веће привилегије и повластице које 
су у рангу ако не и веће са привилегијама које 
имају краљевске породице. 
     Трећи одговор је по мени најпроблемати- 

чнији. Решавање дневних проблема крупним 

политичким преокретима, или козметичким 

захватим никада није донело добра једној 

заједници. Србија је већ више од 20 година у 

транзицији. Ако дефинишемо транзицију као 

прелазак из једног система у други уз корените 

промене у свери политике, економије, 

друштава и културе, онда је јасно да Србија 

лута. У том трапању заједница није способна да 

реши економске и социјалне проблеме које је 

прате још много пре него што је транзиција 

почела. Због нејасних законских одредби, 

надлежности и функција сврха институција није 

јасна. Многе сфере живота су измештене из 

руку институција у руке моћних појединаца. 

Српска република је у тренутцима када је јак 

лидер на положају шефа државе република 

председничког типа. Када је шеф владе моћан, 

онда је Србија република канцеларског типа. Да 

потсетим, Уставом прокламована моћ није ни 

код предеседника ни код премијера. Политичка 

моћ је у рукама Скупштине. До ових избора 

грађани су гласали за партије па су оне одре- 

ђивале посланике, постојале су бланко оставке, 

а неки делови Србије већ деценију немају свог 

представника у Скупштини. На власти су 

лидерске партије, па онда не треба да чуди да 

је корупција ендемски распрострањена и да се 

примитивизам највише смрди у сали 

парламента. Такви услови сигурно не погодују 

развоју грађанске свести и савести. А сада 

замислите да на све то Краљ постане шеф 

државе! Данашњи монархисти се залажу за 

уставну, парламентарну и сведену монархију. 

Ако узмемо у обзир особине тада актуелних 
република и монархија у западном свету виде- 
ћемо да је једнина разлика у начину на који 
шеф државе долази до функције. У републици 
се бира (било посредно било непосредо) у 
монархији шеф државе по старом правилу 
наследства, које свака земља тумачи на свој 
начин. 
     Ипак после окончања Хладног рата, и после 
кризе у коју су запали победници јасно је да ни 
држава (кровни појама републици и монархији) 
не може да буде више иста. Животне потребе 
или јачају државни апарат који постаје све више 
корисник услуга интересних група а све мање 
сервисер грађана, или држава губи свој класи- 
чно устројен суверенитет и улази у неку надржа 
вну формацију која такође постаје партнер 
интересним групама. У овим околностима, када 
финансијски или енергетски лоби стоји иза 
конкретне владе, потпуно је бесмислено ломи- 
ти језик, тастатуру а и главу око дилеме 
република или монархија. У најбољем случају 
питање је са нивоа шефа државе сишло на ниво 
стила, па може да гласи: „Свиђа ли вам се више 
да ва ма биометријским личним документима 
стоји краљевина или република?“ 
 
Србија 
 
Зашто онда Србија и даље поставља то питање? 
Један од одговора је да питање постављају 
аутори оваквих текстова. Други одговор је да 
дилема монархија република предтсвља начин 
да се расчисти са прошлошћу. Трећи одговор је 
да дневна политика покушава да нађе 
модалитет за осржавање постојећих структура. 
     Ако занемарим први одговори и пређемо на 
други схавтићемо да у његовој суштини лежи 
неспособност дискутаната на обе стране да се 
суоче са изазовима дана које живе. Страшно је 
да су у фокусу српске јавности и политичког 
делања догађаји који су одавно изгубили на 
актуелности. Не кажем да се последице соција- 
листичке револуције и систем који је до ње 
довео не осећају и даље, само је 20 година 
прошло од почетка рата који разбио ту соција- 
листичку земљу, али сва та дешавања мало 
имају непосредног и стварног утицаја на неза- 
посленост, катастрофални систем здравствене 
заштите и окамењено образовање. Иако корен 
проблема незапослености можда лежи у неким 
прошлим временима, то питање сигурно не би 
решио краљ, као што не може да га  реши  
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Србија је све то осим што није монархија. У 
садашњем тренутку монархистичка струја би 
имала три могућа тока. 
     Први у коме би краљ био само фигура. Онда 
би се лидери борили за место премијера, а 
Шеф државе би морао да арбитрира. 
Скупштина би још више изгубила на значају јер 
би лидери/премијер и министри желели да 
осигурају своје позиције у Влади. То би значило 
одмах већу страначку контролу посланика који 
би били присиљавани на верност само да би се 
нашли на изборној листи, и који би касније од 
стране партијског вођства били поткупљивани, 
или уништавани ако лојалност није апсолутна. У 
очима јавности краљ би био крпена лутка јер би 
сваки боље позициониран страначки војник 
имао више моћи од њега. 
     Ако би монархисти који су транутно ван 
политике успели да скупе подршку партија, и 
ако би дошли на власт, краљ би наизглед имао 
већу моћ. Краљ би био марионета оних који 
тренутно седе у влади. На тај начин краљева 
функција би била компромитована у страначкој 
борби. Ту се исто тако може поставити питање 
интенција монархиста. Да ли они желе да 
васпоставе монархију, или би хтели да дођу на 
власт? Ако погледамо деловање појединих 
монархиста у овој земљи видећемо да су они 
прилично конзервативно настројени и да 
жарко верују у рестаурацију. То би значило да 
Србија треба да се врати у неки датум у 
прошлости и ту заувек остане. Јасно је да 
никада више неће осванути 6. Април 1941. али 
овог пута без нацистичких авиона. Исто тако 
монархизам може да буде и облик 
помодарства и снобизма. Надам се само да у 
Србији нема оних следбеника монархије који 
би после победе радо дочекали и неку титулу. 
Модерна Србија је основана као монархија али 
без племства, а идеја о некаквој аристократији 
је умрла 1904. са краљицом Драгом Машин. 
     Трећа могућност је да краљ преузме 
постепено све полуге власти у своје руке, што 
би значило да би краљ имао овлашћења као 
председник републике у државама које имај 
чист председнички систем. Али пошто у 
монархији не постоји могућност да се 
изборима  најодговорнији уклони уколико 
прави грешке краљ би посато симбол 
аутократије. Питање наследства би од једном 
постало питање свих питања, јер се у монархи- 
jама моћ репродукује не изборима и бирањем  
већ рађањем. Ово не значи да би Србија поста- 

ла монархистичка диктатура, већ да би у 
демократском систему постало немогуће 
сменити онога ко у својим рукама држи највећу 
извршну власт. 
     Постоји и још један начин увођења 
демократије а који подразумева да претедент 
буде у исто време шеф странке који на власт 
долази путем избора. Овај експеримент није 
успео у Бугарској и сасвим је сигурно да ће 
тежња бугарских монархиста остати само 
неуснули сан. 
 
Краљ као заштитник цивилног друштва 
 
Ако на један тас ставимо жељу да се обнови 
монархија а на други ставимо питање 
наследства, питање процедура владавине, 
питање понашања крунисане главе односно 
личног дигнитета схватићемо да овај други тас 
претеже. Због чега онда уопште и постављати 
питање уставне, парламентарне и сведене 
монархије у XXИ веку? У столећу када Британци 
свој однос са монархом имају само током 
свадбених и посмртних церемнохија и уз 
помоћ жуте штампе. Одговор је врло јасан XXИ 
век одавно је прерастао сваки политички, 
друштвени и економски одговор који је био 
актуелан до сада. Да то није тако свет не би био 
у општој кризи. 
     Излаз из кризе лежи у храбрим одлукама 
појединачних друштава, а храбре одлуке могу 
да доносе само грађани. Храбра одлука је и да 
представник у парламенту одговара бирачима 
а да странка буде само посредник у 
политичком животу а не његов кључни носилац. 
Храбра одлука је и да се не подиже кредит да 
би се потрошио на нову играчку већ да се 
штеди да би се покренуо посао. Храбра одлука 
је и да се појединац организовано бори за то да 
му личне слободе не буду ускраћене, да има 
право на чист ваздух, воду и здраву храну. 
Такве одлуке доносе грађани а не послушници, 
потрошачи, припадници, социјални аскети и сви 
други које своје Ја дефинишу преко неког Ми. 
     Држава социјалног благостања ће изумрети 
у овом облику на крају ове светске кризе. Шта 
ће је наследити велико је питање и грађани 
треба да се боре против успостављања неких 
нових тоталитаризама. Ипак неке институције 
државе социјалног благостања ће опстати али 
те институције не смеју да буду обесмишљене. 
Ту пре свега мислим на институције које штите 
грађанина од политике и сурове економске  



утакмице.  
     У Србији су то институције заштитника 
грађана, повереника за информације од јавног 
значаја, друга независна регулаторна тела, али 
у ту групу спадају и синдикати групе грађана и 
невладин сектор. Ова тела су јака онолико 
колико је јако грађанско тј. цивилно друштво. 
Путање је данас у Србији колико грађана зна да 
по Уставу има право за покретање грађанских 
иницијатива у својим општинама. Људи су 
спремнији да се жале него да се организују и 
боре за своја права. То онда користе 
политичари и помоћу демагогије и популизма 
обезбеђују себи увек повољне изборне 
резултате и још повољније постизборне 
договоре. За то време грађани не знају коме да 
се обрате у општини када су им ускраћена 
права, коме да се жале ако их у болници ставе 
на дугу листу чекања, ако им у школи затраже 
новац, ако им се предмет у суду вуче двадесет 
година, ако раде на црно без плате и слбодног 
дана. 
     Ово јесу пиутања за државне институције 
попут судова и тужилаштва  али судови нису 
ефикасни као што у закону пише, нити су 
тужилаштва опремљена људима, средствима и 
могућностима да бране обичног човека. Са 
друге стране људи у Србији се боје да се 
удруже деловањем појединих представника 
невладиних организација цео невладин сектор 
је демонизован у јавности. 
     Овде је шанса за нове монархисте. Подршка 
принцу Александру Карађорђевићу није скоро 
мерена а последњи податак доступан у штампи 
казује да је подршка максимално 20 процената. 
Стратегија за освајање веће подршке мора да 
буде активнија улога краљевске породице у 
заштити права обичних грађана. Краљ заправо 
не би смео да има само репрезентативну улогу 
и право на добротворне активности у некој 
новој монархији. Краљ такође не би смео да 
буде окружен људима који на основу сумњивог 
легитимитета говоре у његово име. Нова 
монархија мора да подразумева да је краљ у 
исто време шеф државе са ограниченим 
правима; формални комадант оружаних снага у 
миру и рату те једини могући комадант покрета 
отпора у случају окупације; и најважније од 
свега краљ мора бити врховни ауторитет свих 
независних и регулаторних институција. 
     Ово би у пракси значило следеће, судови би 
и даље доносили пресуде у име Закона, али би 
заштитник грађана своје обавезујуће одлуке  
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према државним институцијама доносио у име 
Краља. У таквој констелацији монарх би био 
препознат од стране сваког појединца у Србији 
и ван ње као заштитник грађана,ово би био 
наставак и допуна владарске праксе Петара 
Икарађорђевића. 
     Државни органи би у том случају бил 
контролисани и сузбијани у узурпацији својих 
овлашћења од стране крунисане главе. 
Наравно, носиоци целог посла би били и даље 
постојећи изабрани органи, али би се шеф свих 
тих органа налазио у двору. 
     Савремена држава све више у себи спаја 
прерогативе које раније није имала. 
Традиционална подела власти на законодавну 
извршну и судску је превазиђена и сада имамо 
у пракси и четврту грану односно 
административну или управну власт. У таквој 
подели место за пету или грађанску власт не 
постоји. Зато би монарх својом личношћу 
угледом и традицијом ту најновију грану 
поставио на врховни пиједестал. 
     Овакав модел монархије у Србији би 
подразумевао значајне промене. Прво би 
избор посланика морао дабуде директан и 
већински. Друго, овлашћења Владе би морала 
да буду врло јасно профилисана, да не би били 
у ситуацији да већ у другој влади имамо 
кохабитацију премијера и вице премијера. 
Морало би да дође до функционалне 
децентрализације, а предуслов за све ово је 
промена Устава на иницијативу грађана а не 
иницијативу странака. 
     Наравно модерна монархија мора да има и 
нека нова решења везана за наслеђивање 
круне. Овај процес мора да обезбеди 
дуготрајну стабилност система и да помогне 
успоставаљању здраве и демократске 
политичке културе. Пошто је ово питање од 
пресудног значаја за заједницу одлука о 
наследнику мора бити ствар консензуса 
изабраних представника грађана и старешине 
краљевске куће. То би у пракси значило да 
краљ не може да постане неко од наследника 
ко је својим понашањем није показао 
достојним да носи круну. Ово би даље значило 
да би шеф српске државе могла да буде и 
краљица. 
 

Ђорђе Радивојевић 
 



К раљевска породица Карађорђевић је 
недавно службено на сајту објавила да ће 

се државна сахрана краља Петра II, краљице 
Александре и краљице Марије, који су живели и 
умрли у емиграцији, бити обављена у недељу, 
26. маја у Цркви Светог Ђорђа на Опленцу. Како 
нам је речено у Краљевском двору, престоло- 
наследник Александар II управо улаже велике 
напоре да у маузолеју Краљевске породице 
сахрани оца, мајку и баку, а потом и стрица 
Андреју. 
 
- Њено величанство краљица Александра била 
је сахрањена на Краљевском гробљу палате 
Татои у близини Атине, а Њено величанство 
краљица Марија на Краљевском гробљу у 
Фрогмору поред замка Виндзор. Посмртни 
остаци мајке и баке у априлу стижу у Србију. 
Биће положени у капели дворског комплекса 
на Дедињу, где се већ налазе земни остаци мог 
оца Његовог величанства краља Петра Другог. 
Заједничком сахраном на Опленцу ћемо 
испунити завештање прадеде Њ. В. краља 
Петра I да сви Карађорђевићи почивају на 
једном месту - рекао је престолонаследник 
Александар. 
 
Старешина породице Карађорђевић је рођен 
17. јула 1945. у Лондону, у хотелу "Клариџис", 
где су у егзилу живели родитељи. Британска 
влада је прогласила хотелски апартман број 212 
југословенском територијом. Кумови на 
крштењу били су краљ Џорџ VI и његова ћерка, 
тадашња принцеза, сада британска краљица 
Елизабета. Карађорђевићи су захваљујући 
краљици Елизабети успели да преживе 
емиграцију. У Енглеску се прва склонила 
краљица Марија Карађорђевић, која је после 
трагедије у Марсељу, када је 9. октобра 1934.  
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ИНТЕРВЈУ 
 

Карађорђевић: Испунићу завештање 
прадеде 

 

Ексклузивно - престолонаследник Александар о сахрани предака у мају: Посмртни 
остаци краљице Александре и краљице Марије до сахране ће бити положени у капели 

Дворског комплекса 
 

убијен краљ Александар, живела у скромном 
стану у Лондону. 
- То су мучна и тешка времена за њу - доба 
намесништва, успона фашизма, политичких 
интрига у Југославији, рата и веома 
трауматичног прогонства у Лондон. Посетио 
сам баку много пута у Лондону. Увек је била 
нежна. Било ми је 16 година када је умрла. На 
сахрани су били отац и мајка, стричеви, кнез 
Павле и кнегиња Олга. Живо се сећам одласка 
на приватно гробље у Виндзору, где је бака 
сахрањена поред своје прабаке, краљице 
Викторије, и принца Алберта - прича престоло-  

Престолонаследник  
Александар Карађорђевић 
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онда, као и сада, најискреније сам веровао да 
је једини прави пут за Србију парламентарна 
уставна монархија. Моја улога као краља била 
би да поправљам слику о Србији у свету. Свака 
српска влада треба да зна да на мене може да 
рачуна - говори. 

Деведесетих умрла је и мајка, краљица 
Александра, потомак грчке краљевске 
породице и сахрањена у Атини. 
- Био сам јако потресен. Драго ми је да могу да 
кажем да ће моје мајка краљица Александра 
ускоро доћи у Србију. Њен ковчег ће бити 
изложен поред мог оца у дворској капели - 
открива престолонаследник, који од 2001. живи 
у Краљевском двору на Дедињу. 

- У тренутку када сам се 2001. уселио у дворски 
комплекс, био сам принуђен да продам 
имовину у Лондону како бих обавио 
најнеопходније поправке и обезбедио  најне- 

наследник. 
 

Принц Александар се школовао у Швајцарској, 
у Војној академији Калвер у Индијани, 
Гордонстон школи у Шкотској и Милфилду у 
Енглеској. Уписао је Краљевску војну академију 
Велике Британије и ступио у британску војску 
као официр. Школовао га је стриц принц 
Томислав, јер су се принчеви родитељи краљ 
Петар II и краљица Александра растали. 
Престолонаследник се радо сећа заједничког 
живота са њима: 
- Док сам био дете, моји отац и мајка у почетку 
су живели у Лондону, потом у Француској, 
Швајцарској, Италији, Америци. Био сам близак 
и са мајком и оцем. Имали смо диван однос 
упркос потешкоћама, због носталгије оца за 
својом земљом. Са радошћу ми је показивао 
дом на Дедињу и сав узрујан ми је показивао 
слику Опленца. О оцу су у земљи измишљали 
разне приче, и то га је болело. Краљ Петар II 
никада није абдицирао и никада није са собом 
однео никакво краљевско благо. Ни уметничка 
дела са двора. Волео бих да сазнам где се 
налазе та нестала уметничка дела - пита се 
Александар. 

 
Престолонаследник први пут за јавност говори 
како је живео када су се његови родитељи 
шездесетих година растали. 
 
- Моји родитељи се никада нису развели. Било 
је разлика, али су се увек враћали једно другом. 
Многе интриге и лажне гласине су колале. 
Често сам их посећивао на местима где су 
живели. Били смо, ипак, срећна породица. 
 
Смрћу оца у Денверу 1970. године, принц је 
постао нови српски краљ. 
- Као наследник престола одлучио сам да не 
користим титулу краља - каже. - Веровао сам да 
би то било бесмислено у егзилу. Истовремено   
сам јасно рекао да се не одричем права и  
титуле, као ни династијских права на круну. И  

 
ПРВАК У СКИЈАЊУ 
- Волим спорт, а највише скијање и роњење. 
Током војне каријере био сам првак у скијању. 
У последње време играм тенис и роним са 
посебним уживањем у тропским морима - 
открива престолонаследник Александар. 

 
УЗБУДЉИВ ПОВРАТАК 
- Мој први долазак у Србију са породицом, 1991, 
био је испуњен јаким емоцијама. Дочекало нас 
је неколико десетина хиљада грађана, и ја сам 
био дирнут. То је било остварење мога сна и 
једна од прекретница у мом животу. 

 
Њ.В. Краљица Александра од Југославије 
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опходније поправке и обезбедио одржавање. 
До средине 2004, када је дворски комплекс 
поново враћен на државни буџет, породица 
Карађорђевић финансирала је његово 
одржавање - каже Александар Карађорђевић. 
 
Пренос посмртих остатака српских монарха 
многи у Србији доживљавају као окупљање 
власти, цркве и династије. 
- Испуњавам завештање прадеде. Опленац је 
заиста специјално и лепо место. Има оних који 
сматрају да је то велики корак ка националном 
и историјском помирењу. Сви важни догађаји 
иза себе имају велики рад. Повратак кући мог 
оца, мајке, баке, можда и стрица Андреје једна 
је од таквих историјских ствари. Заједничко 
ангажовање власти, цркве и Краљевског дома 
је потпуно природно. 
- Желим да искажем захвалност за разумевање, 
подршку и помоћ председника Николића, као и 
свих чланова Државног одбора за пренос и 
сахрану преминулих чланова краљевске 
породице у Србију - рекао је престолонасле- 
дник Александар II Карађорђевић. 

НЕМА КОМПЕНЗАЦИЈЕ 
 
- Сахрана Карађорђевића уз државне почасти је 
сама по себи значајан догађај. Ми не морамо 
никоме да се извињавамо због тога што 
обележавамо и поштујемо своју историју. Опет, 
овај догађај нам не сме бити изговор да не 
урадимо неке друге тешке и важне ствари - 
тврди престолонаследник. 
 

(Извор: Новости) 

Дворска капела 
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И справљена је неправда према мојој мајци. 
Њена једина кривица била је у томе што је 

била удата за мог оца, прогнаног намесника 
кнеза Павла, каже принцеза Јелисавета 
Карађорђевић, на вест о рехабилитацији своје 
мајке кнегиње Олге Карађорђевић. 
 
Решење о рехабилитацији донео је Виши суд у 
Београду ван рочишта, јер је суд имао 
целокупну документацију не само о овом  

РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
 

Рехабилитована и кнегиња Олга 
  

Виши суд у Београду у ванпарничном поступку донео решење о рехабилитацији супруге кнеза Павла 
Карађорђевића. Одлука ће помоћи наследницима у повраћају имовине, чија је вредност од 10 до 14 

милиона евра 

предмету, већ и у предмету кнеза Павла  
који је рехабилитован 2011. Како нам је рекла 
правни заступник принцезе Јелисавете, 
Душанка Суботић Хомен, одлука је донета уз 
образложења да су у случају кнегиње Олге 
погажена сва људска права, као и право на 
одбрану и да се радило о политичком и 
идеолошком прогону које су покренуле 
тадашње власти у ФНРЈ. 
- Кнегиња Олга била је жртва насиља и прогона  

Кнегиња Олга Карађорђевић 
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- каже Душанка Суботић Хомен. 
- Као ни кнез Павле, ни она није дочекала своју 
рехабилитацију. Умрла је 16. октобра 1997. у 
Медону. 
 
Кнегиња Олга била је ћерка принца Николе од 
Грчке и велике руске кнегиње Хелене 
Владимировне. Располагала је великом 
имовином која јој је одузета 2. августа 1947. 
године. Одлука о рехабилитацији отвара 
могућност повраћаја породичне имовине, чија 
се вредност процењује на 10 до 14 милиона 
евра. 
 
Њени наследници потражују велелепну вилу 
"Црногорку" у некада Румунској, а сада 
Ужичкој улици у Београду. У њој тренутно живи 
амбасадор Црне Горе Игор Јововић, а сада је 
власништво Републике Србије и њоме управља 
"Дипос". Али принцеза Јелисавета и њен брат 
Александар надају се да ће Влада донети 
одлуку о престанку дипломатско-конзуларне 
намене и да ће применити поступак натуралне 
реституције. 
 
- Поднет је захтев за реституцију о коме још 
није одлучено - каже Душанка Суботић Хомен. - 
Наравно, има законских препрека јер се ради о  

резиденцијалном објекту, али како постоји 
градско грађевинско неизграђено земљиште, 
вероватно да ће бити враћено у натури. 
Очекујемо и да ће бити исплаћено и обеште- 
ћење за кућу. 
 
- Ми потражујемо имовину наше мајке кнегиње 
Олге - каже принцеза Јелисавета, која и даље 
живи као подстанар на петом спрату у згради 
без лифта. 
- На рехабилитацију оца чекала сам 70 година, 
надам се да на повраћај имовине моје мајке 
нећу чекати толико. 
 
ВИНОГРАДИ 
 
Осим куће која је срушена и на чијем је месту 
подигнута вила "Црногорка", са двориштем и 
вртом површине 6.846 квм, кнегиња Олга била 
је власник винограда на Топчидерском венцу у 
површини од 7.508,50 квадратних метара. 
 

(Извор: Новости) 

Кнегиња Олга са сестром 
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углу порте, на месту такозваних Нешиних 
зграда, одмах до главне капије. О градњи 
конака на мермерној плочи на фасади конака 
стоји запис: „Под покровитељством Његовог 
Височанства Краља Петра и Ослободиоца, 
Њ е г о в о г  В и с о к о п р е о с в е ш т е н с т в а 
Архиепископа и Митополита скопског 
Господина Вићентија, подигнута је ова зграда 
године 1912-13. за време старешине Владимира 
Протића из Клиновца“. 
     Првим Балканским ратом и Кумановском 
битком, 1913. године, простори Старе и јужне 
Србије, којима припада и манастир Свети  
Прохор Пчињски, ослобођени су од турске 
власти који су неправедно одлуком Берлинског 

 

Обнова Краљевог конака манастира 
Прохор Пчињски 

 

У манастиру Свети Прохор Пчињски ових дана трају опсежни радови обнове  
Краљевог конака  

М анастир Свети Прохор Пчињски се 
налази на шумовитим обронцима 

планине Козјак, на левој обали реке Пчиње, у 
близини села Кленике, 30 км јужно од Врања. 
Према предању, подигао га је у 11. веку 
византијски цар Роман Диоген у знак 
захвалности Светом Прохору Пчињском, који 
му је прорекао да ће постати цар. Манастир 
ради као културно-просветни центар овог краја 
и у њему ради богословска школа, 
преписивачко-илуминаторска радионица, а 
организовано се учи иконописачки занат. 
     По окончању Кумановске битке, 1912. године 
Краљ Петар И Ослободилац почиње са  
градњом великог конака у северозападном  

МанастируСвети Прохор Пчињски  
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другим манастираима у Србији. конгреса 1878. године остали у Турском 
ропству. 
     Манастир Свети Прохор Пчињски 
прославиће 2013. године 100-годишњицу 
изградње Краљевог конака. Ова обнова је прва 
велика обнова од градње конака, и садржи 
свеобухватне радове на њему: довршетак 
североисточног дела конака са уређењем 
спомен собе ктитора краља Петра I 
Ослободиоца и нароедне трпезарије, 
реконструкција фасаде, замена кровног 
покривача, замена целокупне столарије на 
Краљевом конаку. 
     Поред обнове Краљевог конака у манастиру 
Свети Прохор Пчињски у току је партерно 
уређење и санација целога комплекса од 
атмосферских вода. 
     Ови обимни радови обављају се делом 
средстава Министарства дијаспоре и вера 
Републике Србије и трудом Управе манастира  
Свети Прохор Пчињски.  
     Ранијих година конак манастира је функцио- 
нисао као хотел, али то више није тако. Данас у 
овом конаку путници који дођу у посету  
манастиру могу потражити преноћиште, као и  

Краљев конак 
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ИСТОРИЈСКА ДОКУМЕНТА 
 

Краљ Петар II није абдицирао 
 

Пронађена нова документа која расветљавају судбину последњег југословенског 
монарха. Одбио британски захтев да потпише одлазак са власти 

 

К раљ Петар II никада није абдицирао, јер о 
томе не постоји ниједан званичан 

документ. Информације о томе представљале 
су пропаганду комунистичког режима Јосипа 
Броза Тита. 
     Ово су у недавно изнела тројица историчара, 
позивајући се и представљајући два документа 
који, по њима, доказују изнету тврдњу. 
Документи потичу из заоставштине адвоката 
Ранка Брашића и односе се на 1945. и 1946. 
годину - речено је на конференцији за новинаре 
коју је организовала Канцеларија принца 
Александра Карађорђевића. 
- Судбина последњег југословенског краља и 
монархије, која још није разрешена, тешко је 
питање за републику у којој живимо. Једна од 
теза о монархији каже да је краљ Петар Други 
свргнут, друга да је абдицирао, а да се  
монархија сама угасила. То нису научне тезе и  

наука нема сазнања да је краљ абдицирао, а да 
се монархија сама угасила. То потврђују и 
документа адвоката Ранка Брашића из 
Америке, саветника краља Петра, која су 
пронађена у његовој заоставштини - рекао је 
историчар Чедомир Антић. 
     Документи представљени на конференцији 
за новинаре садрже писмо др Владимира 
Рибара, из Југословенске краљевске амбасаде 
у Лондону, насловљено Њ.В.К. Петру II, са 
датумом 27. април 1945, Извештај Краљевског 
намесништва краљу Петру II, са датумом 9. јун 
1945. године, и писмо британског краља Џорџа 
VI упућено „Драгом брату и рођаку, Вашем 
Величанству Краљу Петру Дргом“, датирано 21. 
фебруар 1946. године. 
     Објашњавајући историјски контекст значаја 
ових докумената историчар др Љубодраг 
Димић је рекао да је премијер Винстон Черчил,  

Краљ Петар II Карађорђевић 
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да би заштитио британске интересе на Балкану, 
подржао Јосипа Броза, а од краља Петра 
тражио да се одрекне Драже Михаиловића, 
приклони Титу или да абдицира. 
- Притисак на краља са свих страна, из Лондона, 
из Вашингтона, из Београда током 1944. и 1945. 
године, био је бруталан. Из писама се види да 
су се краљу Петру II као монарху обраћали и 
британски премијер, и чланови Југословенске 
краљевске владе у Лондону, као и 
представници Титове власти из Београда. Ова 
документа говоре да је краљ Петар II био 
владар до комунистичких и нелегалних избора 
у јесен 1945. године - каже др Љубодраг Димић. 

Краљ је приморан, казују историчари, да власт 
преда Намесништву, које је распустио 1945. 
године, о чему постоји траг у Титовом писму, 
али званични документ о распуштању 
историчари нису нашли. Зато се овај потез 
често тумачи као абдикација. Године 1945.  
пренео је овлашћања на Намесништво, и оце- 

нио да „Намесништво не значи абдикацију“. 
- Нема ни документа о томе да је краљ Петар II 
потписао абдикацију. Британци су од краља 
прећутно тражили да абдицира, али Петар 
Други такав акт није потписао. Међутим, како 
тог документа нема у историјским архивима, 
има тумачења да је краљ абдицирао. На то 
постоји краљев одговор у једном писму: „Нећу 
у интересу народа адбицирати док сам уставни 
краљ“ - навео је Павловић. 
     Да је Титова држава Карађорђевића 
третирала као монарха, говори и чињеница да 
је послала своју делегацију на рођење 
престолонаследника Александра, 1945. године 
у Лондон. Чак је и Удба, која је после 1945. 
године шпијунирала Петра II Карађорђевића о 
њему у својим извештајима, писала као о 
краљу, нагласили су историчари. 
- Статус породице Карађорђевић и последњег 
југословенског краља није решен, јер је 
монархија насилно укинута. Решење овог 
питања је битно за нашу историју, али и за 
судбину породице Карађорђевић. Да би 
п р е с т о л о н а с л е д н и к  А л е к с а н д а р  I I 
Карађорђевић постао краљ, неопходно је да за 
то буде већина становника Србије - објаснио је 
др Љубодраг Димић 
 

(Извор: Новости) 

 

ТИТО ИЗБЕГАО СУСРЕТ СА ПЕТРОМ 
- ЧЕРЧИЛ је још почетком рата покушавао да 
споји Тита и краља Петра. Одвео је Тита на Вис, 
где је Черчил бродом требало да довезе 
краља Петра II, како би се „случајно“ срели и 
разговарали. Броз је, међутим, искористио 
прелет руских авиона, и са њима одлетео у 



Њ.К.В. Принц Наследник Петар 
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језика као и десет ГЦСЕ сертификата високог 
образовања. Похађао је и  са успехом завршио 
курс Камбервел колеџа за уметност Института 
у Лондону. Принц Петар се усавршавао у 
Европи на пољу дизајна и илустровања 
углавном у Севиљи и Барселони. У престижној 
школи дизајна на Роуд Ајленду на Источној 
обали Сједињених држава  усавршавао се 
годину дана након чега је уследила успешна 
каријера у Лондону  и Њујорку у области 
графичког дизајна и уметности где је имао 
прилику да сарађује са бројним познатим 
брендовима и међународним клијентима. 
Његова пасија је развој визуалних концепата 
кроз сарадњу са креативцима из других 
области интересовања зарад постизања 
разноврсности идеја и медија комуникације. 

Њ.К.В. Принц наследник Петар је рођен 
5.фебруара 1980 у Чикагу у држави Илиноис. 
Најстарији је син Њ.К.В. Престолонаследника 
Александра и Њ.И.К.В. Принцезе Марије да 
Глорије од Орлеанса и Браганце. Принц Петар 
је унук Њ.В.Краља Петра II и Њ.В. Краљице 
Александре. Његов крштени кум је Њ.К.В. Кнез 
Александар од Југославије, син Њ.К.В. Кнеза 
Регента Павла од Југославије. 
 
Принц Петар је живео у Чикагу до краја 
1981.године,када се преселио са родитељима у 
Вирџинију где је похађао обданиште Тајсонс 
Корнер 1983.године. У Лондону, када му је било 
осам година похађао једно од најцењенијих 
припремних школа за предшколски узраст. 
 
Принц Петар дипломирао је на Кентерберијској 
Краљевској школи у Енглеској са највишим 
оценама из уметности, француског и шпанског  

БИОГРАФИЈA    
 
 

Њ.К.В. Принц Наследник Петар 

Њ.К.В. Принц наследник Петар  Карађорђевић 

http://royalfamily.org/?sr_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B5,79
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З борник почиње својеврсним уводом 
Епископа нишког др Јована на 

тему Православни храм - синтеза уметности, 
где Владика указује на богослужбени циљ 
православног храма кроз синтезу уметности 
храма Свете Софије у Константинопољу, који је 
саграђен на месту где је Свети цар Константин 
саградио велику базилику. Следећа студија је 
рад Томаса Метјуза са Института за уметност 
Њујоршког универзитета на тему Преображајни 
символизам византијске архитектуре и 
значење Пантократора у куполи. Овај текст се 
комплементарно наставља на увод Владике 
Јована и говори о символици куполе у 
контексту живописања Пантократора у њој.  
После овог рада следи студија Раскол и 
византијско украшавање храмова, аутора А. М.  

ИЗДАВАШТВО 
 

Храм и уметност 

 

У оквиру обележавања јубилеја 1700-тогодишњице од објаве Миланског едикта (313-2013) 
Православна Епархија нишка и Висока школа - Академија Српске Православне Цркве за 

уметности и консервацију у Београду заједнички су - са  благословом Његове Светости 
Патријарха српског Г. Иринеја - објавили зборник радова на тему Храм и уметност 

Лидова која има особит допринос приликом 
разматрања литургијске редакције приликом 
украшавања храмова у 11. и 12. веку са 
посебним освртом на ново литургијско 
уређење у епохи у којој сама Литургија дуже 
време текстуално остаје непромењена уз 
објашњење примера сцене Причешће апостола 
(у олтарским апсидама Софије Кијевске и 
Софије Охридске). 
     Тематски след - који је уредио Епископ Јован 
- сада кулминира у студији Иконе у Литургији, 
ауторке Ненси Патерсон-Шевченко са Кембриџ 
Универзитета која истиче сликане изворе као 
сведочанства догађаја и објашњења догмата у 
датом временском периоду, уз коришћење 
писаних историјских извора. Врло је интере- 
сантна и тема о улози жена у иконопоштовању  

Светоа Софија у Константинопољу 



Ране Цркве, коју у овом зборнику разрађује 
Џудит Херин. Рад разматра учествовање жена у 
иконопоштовању првенствено на Истоку, у 
контексту  само светитељских икона. Уз 
објашњења неколико примера из историје 
Цркве, ауторка научном методологијом 
уверава савремену јавност да је култ икона 
имао велику снагу у Раној Цркви. Следећа 
студија носи назив Traditio legis и иконографија 
олтарске преграде Свете Софије Цариградске, 
ауторке Т. М. Васиљеве говори о 
иконографском програму олтарске преграде у 
Светој Софији у Константинопољу. Наводећи 
досадашња истраживања и анализирајући 
најприхватљивије концепте, ауторка сматра да 
би требало допунити основне теорије и као 
хипотезу - коју је доста добро разложила и 
утврдила у датом научном контексту - истиче 
р а з м а т р а њ е  м о г у ћ н о с т и  п р и с у с т в а 
иконографијеtraditio legis. Уз закључак где се 
наглашава вероватноћа поменуте хипотезе, 
ауторка је дала и прилог - Екфраза посвећена 
Светој Софији Павла Силенцијарија (одломак 
који описује украшавање олтарског простора). 
Студија на тему Силе небеске: иконографија и 
литургијски текстови, ауторке Л. А. 
Шченикове има функцију увода у закључак, а 
обрађује тему која се говори о односу икона и  

литургијских химни, текстова и осталих 
богослужбених писаних форми; али у контексту 
небеских сила - херувима, серафима и 
престола. Рад се бави и прегледом основних 
изображења Небеских сила, али и појавом 
њихових могућих односа са одговарајућим 
историјским писаним изворима. Пример на 
коме се и заснива истраживање о Небеским 
силама јесте фреска у куполи цркве 
Преображења Господњег у Новгороду, коју је 
осликао Теофан Грк 1378. године.  
 
Закључну студију на тему Химнографско 
стваралаштво у Византији написао је уредник 
овог зборника Епископ нишки Јован, ванредни 
професор на Високој школи - Академији Српске 
Православне Цркве за уметности и 
консервацију у Београду. У закључној студији 
Епископ Јован се бави одговорима на питања 
каква је била поезија у Византији, питањем 
језика у Византији и питањем разликовања 
црквене и религиозне поезије у Византији, као 
иницијалног питања за даља разматрања. Кроз 
примере као што су свети Андреј Критски и 
Дамаскин Јован и уз кратко објашњење 
византијских натписа, аутор наводи изворе за 
византијску химнографију (а да то нису 
библијски текстови), да би на крају истакао 
став Византинаца према Христу као Творцу, 
н а в о д е ћ и  п р и м е р е  и з  в и з а н т и ј с к е 
химнографије. 
 
Зборник Храм и уметност - иако уређен за 
конкретну прилику - превазилази циљ и намеће 
се као врло озбиљно штиво за истраживаче на 
пољу разних богословских дисциплина, 
историје, историје уметности и естетике, те 
може да буде покретач нових стремљења у 
истраживању у оквиру методологија поменутих 
наука. Свој јавности, а посебно академској, 
препоручујемо овај зборник и због 
сагледавања богословско-историјских прилика 
оног времена у савременом контексту. 
 
 

Ђакон мр Ивица Чаировић 
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ИЗЛОЖБЕ  
 

Хиландар, наслеђе и обнова  

С а благословом Његовог преосвештенства 
епископа источноамеричког г. Митрофана 

у Њујорку је свечано отворена изложба 
"Хиландар, наслеђе и обнова". Отварању су, 
поред владике Митрофана, присуствовали - 
игуман Светог манастира Хиландара 
архимандрит Методије, председник Владе 
Србије Ивица Дачић, који се налазио у 
службеној посети Сједињеним Америчким 
Државама, епископ Њујоршке епархије 
Епископалне цркве г. Ендрју Дичи, представник 
Грчке америчке архиепископије, специјални 
саветник Председника скупштине Уједињених 
нација Вука Јеремића, Дамјан Крњевић, као и 
велики број званица, парохијана, Срба и 
њихових пријатеља који живе у Нјујорку. У 
делегацији манастира Хиландара се уз игумана 
налазе епитроп, јерођакон Арсеније и директор 
Задужбине Светог манастира Хиландара, 
Миливој Ранђић. 
     Присутнима су се обратили премијер Дачић,  

архимандрит Методије и Бане Вујиновић у име 
Саборне цркве Светог Саве  која је 
организовала изложбу у сарадњи са 
Задужбином Светог манастира Хиландара из 
Београда. Поставка ће бити отворена до 5. маја 
2013. у парохијском дому цркве Светог Саве на 
Менхетну (15 W 25th Street). 
     Изложба приказује репродукције богатог 
хиландарског наслеђа и информације о обнови 
Хиландара у 21. веку. Циљ изложбе је да 
посетиоцима пружи могућност основног 
упознавања са слојевитим и мултидисци- 
плинарним садржајем хиландарске баштине и 
значајем њеног очувања у данашње време. 
     На отварању се окупио велики број 
посетилаца. По оцени свих присутних, изложба 
о Хиландару представља велики догађај у 
духовном и културном животу српске 
дијаспоре и мисији коју спроводи наша црква 
на Менхетну, на челу са старешином Ђоканом 
Мајсторовићем. 
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          Део изложбеног простора 
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Јелачом 1281. Пао с коња и готово смртно 
страдао услед компликованог прелома ноге. 
     Одлучио је да власт преда млађем брату 
Стефану Урошу II Милутину. Предаја власти је 
обављена на Државном сабору у Дежеви 1282, 
а Драгутин је задржао на управу неке области 
око планине Рудник, као и Срем, Мачву и 
делове Босне, које је као мираз донела његова 
жена Каталина. 
     Дежевски договор обавезивао је краља 
Милутина, коме је уступљена владавина 
Србијом до краја његовог живота, да просто 
након његове смрти мора наследити 
Драгутинов најстарији син Стефан Владислав II,  

На наговор тазбине и жене Каталине, која је 
имала значајан утицај на њега, Драгутин се 
свим средствима побунио против Уроша, што је 
кулминирало битком између оца и сина на 
Гатачком пољу 1276. Поражени Урош се 
повукао у манастир и недуго затим умро, а 
нови краљ је стао да кује планове о освајањима 
Византије по наговору рођака своје мајке 
Карла Анжујског. Драгутинв поход на Византију 
завршио се катастрофално, а српска војска је 
морала да се повуче до Липљана на Косову 
изгубивши све територије које је Урош 
претходно освојио. Усред оваквих друштвених 
врења несрећни владар је у лову под градом    

РАЂАЊЕ ЦАРСТВА (5) 
 

Стефан Драгутин 
(1276-1282; + 1316) 

 

 

Манастир Рача 



            An Indpendent Magazine - Независни магазин MONARCHY    |    27 

Краљевска браћа су уистину живела у највећој 
слози све до 1299. и Милутинове женидбе 
византијском принцезом Симонидом. Јасно 
стављајући до знања да нема намеру да преда 
власт братовом сину, Милутин је ушао у 
отворени обрачун са Драгутином, који је тек 
делимично успела да изглади њихова мајка, 
краљица Јелена Анжујска. У време најжешћих 
сукоба међу браћом у Ариљу умире млађи 
Драгутинов син Урошиц, и Драгутин, потпуно 
сломљен новом трагедијом, прима монашки 
постриг, да би се као монах Теоктист упокојио 
1316. године. 

Драгутин је као сремски краљ, како га историја 
популарно назива, подигао бројне цркве на 
подручју Србије и Босне од Епископије 
моравичке, односно цркве Светог Ахилија у 
Ариљу, преко манастира Рача на Дрини, до 
манастира Тавна на Мајевици и цркве Светог 
Ђорђа на планини Озрен у Босни. 
 
Три од његових пет кћери (Катарина, 
Маргарита и Урса) замонашиле су се у 
католичким манастирима у Угарској, а две 
старије су удомљене у аистократске куће. 
Једна, незнаног имена, удала се за Павла 
Шубића, господара Омиша, а најстарија 
Јелисавета за Стефана I Котроманића дајући 
свом сину Твртку I Котроманићу легитимитт да 
се 1377. у Милешеви крунише за српског и 
босанског краља. 
 
Удајом за Драгутина, краљица Кателина је 
омогућила да он постане први српски владар у 
историји који је на управу добио Београд, 
будући да је у данашњу престоницу Србије 
донела у мираз. 

а не Милутинов син Стефан. 

Стефан Драгутин 







 

Ј едан је од најпознатијих двораца и 
романтичних призора на свету и омиљено 

туристичко одредиште. Грађен је од 1869. 
д о  1 8 8 6 .  у г л а в н о м  у  с т и л у 
немачке романике из XII века, премда врло 
слободно интерпретиране. Поједини детаљи су 
преузети из стварних зграда, али је дворац у 
целини оригинална грађевина. 
 
Простире се на површини од 5.935 m² на 
надморској висини од 965 метара. Од 
планираних 228 просторија довршено је свега 
15, а трошкови изградње замка износили су у 
тренутку Лудвигове смрти невероватних 
6.180.047 марака. У непосредној близини 
налази се и дворац  Хоеншвангау (нем. Schloss 
Hohenschwangau). 
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ВЕЛИЧАНСТВЕНИ ДВОРЦИ ЕВРОПЕ 
 
 

Нојшванштајн 

Историја 
 

Лудвигов отац Максимилијан II (нем. Maximilian 
II) је у близини данашњег дворца 
Нојшванштајн 1837. године као своју летњу 
резиденцију саградио дворац Хоеншвангау и то 
у готичком стилу. У њему је одрастао и млади 
Лудвиг где се упознао и с Рихардом 
Вагнером (нем. Richard Wagner) чије су опере 
изразито заинтересовале будућег краља. На 
месту Хоеншвангау налазила се тврђава 
Шванштајн чије је име Лудвиг II касније 
искористио за свој нови дворац. На месту 
данашњег Нојшванштајна налазиле су се такође 
рушевине претходног дворца које су у 
потпуности уклоњене при изградњи темеља 
новог дворца, грађеног у стилу древних 
немачких витезова. Дворац је требало да 
постане приватно место на којем ће у 
позоришним приредбама оживљавати хероји  
 

Дворац Нојшванштајн  

http://sr.wikipedia.org/wiki/1869
http://sr.wikipedia.org/wiki/1886
http://sr.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD_II&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1837
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


 

 

 

 

Вагнерових музичких драма. 
 

Почетне скице дворца начинио је 1868. 
године сценограф минхенског дворског 
позоришта Кристијан Јанк (нем. Christian Jank), 
к о ј е  ј е  у  а р х и т е к т о н с к е  н а ц р т е 
претворио Едуард Ридел (нем. Eduard Riedel), а 
с изградњом се започело 1869. године. Сама 
локација била је велики проблем при градњи 
дворца, јер се налазила на око 200 метара 
изнад постојећег пута на безводној хриди. 
Пронађен је извор који је преусмерен према 
дворцу у који и данас увире. Ридел је водио 
радове све до 1872. године, а градњу су 
до 1886. године наставила још два архитекта. 
Градња је обустављена Лудвиговом 
смрћу 1886. године када је већина дворца већ 
била завршена, као и декорације краљевских 
одаја, али други су ентеријери остали 
недовршени. 
 

Занимљивости 
 

Пред крај Другог светског рата у дворац су 
д о д а т е  з а л и х е  з л а т а  Д о ј ч е 
рајхсбанке (нем.Deutsche Reichsbanke) које су 
последњих дана рата одвезене на до данашњих 
дана непознато место. Према неким теоријама 

потопљене су у оближњем језеру Алатси, али те 
претпоставке никада нису доказане. По 
завршетку рата Баварски државни архив 
користио је поједине просторије дворца за 
додавање архивских списа, спашених из 
порушеногМинхена. 
Дворац Нојшванштајн је једно од најпознатијих 
немачких туристичких одредишта које 
годишње посети око 1,3 милиона туриста. 
Уврштен је и на УНЕСКО-ову листу Светске 
културне баштине. Послужио је и као узор за 
б а ј к о в и т и  з а м а к  у  т е м а т с к и м 
парковима Дизниленда, као и сценографија за 
бројне игране филмове. 
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http://sr.wikipedia.org/wiki/1868
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1869
http://sr.wikipedia.org/wiki/1872
http://sr.wikipedia.org/wiki/1886
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%98%D1%87%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%85%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%B8_(%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0


ЗАНИМЉИВОСТИ 
 

Реконструкција лица Ричарда III 
 

Након више месеци археолошког истраживања и научних анализа, потврђено је да 
посмртни остаци пронађени на паркиралишту у Лестеру заиста припадају краљу 

Ричарду III 

чвршће, злокобније црте самог лица, што би 
Могла бити последица победничке тудорске 
пропаганде. 
 
     “Лице је у сваком случају занимљиво, млађе 
и пуније него што смо га навикли виђати, мање 
оптерећено бригама, и показује наговештај 
осмеха. Када сам га први пута видио, помислио 
сам како је ово уистину Ричард III темељем 
свих портрета, али како сви ти портрети ипак 
нису били довољно реалистични. Мислим да ће 
се ово лице свидети људима. Био је то човек 
који је живио; кад сам га први пута погледао у 
очи, чинило ми се да је оживео и да ће 
проговорити. Чини се да напокон имамо право 
лице Ричарда III, човека који је покренуо 
хиљаде митова”, каже др. Фил Стоун, 
председник Друштва “Ричард III” које стоји иза 
овог пројекта реконструкције лица краља 
Ричарда III. 
Мора се заиста признати да ово лице уопште не  

Д руштво “Ричард III” објавило је још једну 
занимљивост: реконструкцију лица овог 

краља којег смо досад могли видети само на 
портретима, или га замишљати на основу 
историјских описа и описа у Шекспировим 
драмама или на основу онога што смо могли 
видети на филмском платну. Но, сада можемо 
погледати “очи у очи” последњем енглеском 
краљу који је погинуо у битци и свакако једном 
од најконтраверзнијих краљева који су икад 
живели… 
     Ричард III погинуо је у битци код Босворта 
пре 528 година а данас је “оживљен” 
захваљујући пројекту Друштва “Ричард III”  и 
раду проф. Каролине Вилкинсон са 
Универзитета у Дандију. Ова реконструкција 
лица представља посебно изненађење за оне 
који су се до сада бавили проучавањем лика, 
дела и владавине Ричарда III због тога што су 
на многим портретима који су настали након  
смрти краља намерно сликане  уже очи и  
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Један од најпознатијих  
портрета Рицхарда III 
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одговара озлоглашеном имиђу који прати 
Рицхарда од тренутка његове смрти до сада,  

а који је посебно потенциран Шекспировим 
делима која су настала пре више од једног векa. 
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Реконструкција лица Рицхарда III  
направљена је основу пронађене  
лобање која открива много нежније,  
пријатељскије лице краља него што  
би се могло очекивати на основу  
самих портрета који потичу из  
његовог доба 
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ПОТРЕБНО ЈЕ:  
 
4 кромпира, корен целера, мањи празилук, главица црног лука, шаргарепа, мања главица 
карфиола, 0,4 дл уља, 2 кашике ситно сецканог першуна, 1 дл павлаке 
 
 
ПРИПРЕМА:  
 
Црни лук и празилук ситно исецкајте и динстајте на уљу. Додајте на коцкице исечен целер, 
кромпир и шаргарепу, па све заједно још мало динстајте. Кад омекша, додајте першун и налијте 
водом. Кувајте док све поврће не омекша и кувано пропасирајте. Карфиол обарите у посољеној 
води и оцедите. Пасирано поврће ставите у дубљи суд, налијте водом у којој се кувало, додајте 
обарени карфиол и све заједно прокувајте. Посолите и побиберите по укусу и на крају зачините 
умућеном павлаком. 
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ДВОРСКА КУХИЊА 
 

Краљевска супа 



Оглашавање 
 
 

РЕКЛАМИРАЈТЕ СЕ У НАШЕМ ЧАСОПИСУ 
 

 
Закупите рекламни простор у нашем часо- 
пису MONARCHY,  wеб сајту КУЛТУРНИ 
ФОРУМ и на тај начин унапредите своје 
пословање, упознајте наше посетиоце са 
вашим понудама и повећајте посећеност 
својих интернет презентација.  
 
За цене и услове олашавања у часопису 
MONARCHY, обратите се нашој маркетинг 
служби.   
 
Контакт: 
 
КУЛТУРНИ ФОРУМ 
Центар за маркетиншка истраживања 
22000 Сремска Митровица, Босутски пут 78  
tel. +381 22 617 522 
Mob. +381 64 392 4977 
e-mail: region1@open.telekom.rs 
www.kulturniforum.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONARCHY 
Више од  традиције! 

 
ПОЗИВ НА САРАДЊУ 

 
Поштовани читаоци, 
 
 

Пред Вама је нови број часописа МONARCHY, који је намењен не само присталицама монархије у 
Србији, већ и свима онима који желе да сазнају нешто више о животу данашњих монарха, 
чланова њихових породица, као и да прикаже све специфичности земаља у којима је 
успостављена уставна парламентарна монархија: од друштвених, економских, културних, 
туристичких... 
 
Бићемо Вам неизмерно захвални ако нам се јавите на адресу region1@open.telekom.rs  и 
понудите сарадњу или предлог о свему ономе о чему би сте желели да убудуће читате у 
часопису МОNARCHY. 
 
Срдачан поздрав до следећег броја,      
                                                                     
                                                                                                                                         Главни и одговорни уредник, 

Радомир Јовелић Вишеров 
 

mailto:region1@ptt.rs





