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Пер спек ти ве срп ске те о ло ги је у еку мен ском ди ја ло гу

Вла ди мир Цвет ко вић

Сажетак: Рад има три ства ри за циљ. Пр во је ана ли зи ра уви де ве ли ких име на пра во-
слав ног бо го сло вља два де се тог ве ка Све тог Ни ко ла ја Жич ког, о. Сер ге ја Бул га ко ва и о. 
Ге ор ги је Фло ров ски по пи та њу еку ме ни зма. Дру го је да по ка же да без об зи ра на раз ли-
ке у ста во ви ма ко је су по пи та њу еку ме ни зма има ла ова тро ји ца ауто ра, да су они де-
ли ли исте прет по став ке, ко је су ко нач но де фи ни са ле за јед нич ко ста но ви ште Пра во-
слав не цр кве пре ма оста лим хри шћан ским цр ква ма. Тре ће и по след ње је да де мон стри-
ра да пре ма те о ло шким убе ђе њи ма Фло ров ског и Бул га ко ва ни ти акри виа као при ме-
на стро ге ка нон ске ди сци пли не, ни ти ико но миа као од сту па ње од те ди сци пли не, мо-
гу би ти на чи ни да Пра во слав на цр ква уре ђу је сво је од но се на оста лим не пра во слав-
ним хри шћа ни ма.

Кључ не ре чи: еку мен ски ди ја лог, ме ђу за јед ни штво, сје ди ње ње, акри виа, ико но миа, љу-
бав, от па лост, са бор ност. 

Увод
Од мах на по чет ку се по ста вља пи та ње оправ да но сти те ме ко ја се ба ви еку мен ским 
ди ја ло гом. По че му би еку мен ски ди ја лог тре ба ло да бу де пред мет пра во слав не те-
о ло ги је, укљу чу ју ћи ту и срп ску, ако је он по ре чи ма оца Ге ор ги ја Фло ров ског ве-
зан за те о ло шки ми ље про те стан ског све та.1 Ме ђу тим, пре ма истом ауто ру еку мен-
ски ди ја лог је не по сред но ве зан и за пра во слав ну те о ло ги ју, али не на на чин на ко-
ји се он пред ста вља у еку мен ским кру го ви ма, као сред ство да се до сег не хри шћан-
ско је дин ство, већ пр вен стве но као сред ство да се стек не свест о рас ко лу, раз је ди ње-
но сти и одво је но сти.2 Због то га пра во слав на те о ло ги ја као те о ло ги ја Цр кве у ко јој 
по сто ји не пре ки ну то пре јем ство Та јин ског жи во та и ве ре, је ите ка ко по зва на да се 
овом пред ме том ба ви. Са ма чи ње ни ца по сто ја ња не рас ки ди вог кон ти ни те та са ра-
ном Цр квом до дат но оба ве зу је пра во слав ну те о ло ги ју да на осно ву свог исто риј ског 
ис ку ства по ну ди мо де ле за еку мен ско де ло ва ње. А сви мо де ли, од но сно це ло куп ни 
еку мен ски про грам се пре ма оцу Ге ор ги ју на ла зи у пра во слав ној екли си о ло ги ји.3 

Сход но то ме овај текст не пред ста вља то ли ко на чин да се ака дем ски при сту пи 
те ма ма из про шло сти, већ скром ни по ку шај да се на осно ву прет ход ног ис ку ства у 
еку мен ском ди ја ло гу и уви ди ма ве ли ких име на пра во слав ног бо го сло вља два де се-
тог ве ка пре до чи јед но за јед нич ко ста но ви ште ко је је оли ча ва ло је дин ство Пра во-
слав не Цр кве по овом зна чај ном пи та њу у пр вој по ло ви ни два де се тог ве ка, м мо-
гло би да нам по слу жи као мо дел и на да ље. Та кво јед но ста но ви ште не пред ства ља 
не ку вр сту урав ни лов ке, по ко јој би они ко ји са ве ли ким ен ту зи ја змом гле да ју на 

1 G. Flo rovsky, The Qu est for Ort ho dox Unity and the Ort ho dox Church, in: Ecu me nism I, A doc tri nal Ap
pro ach, vo lu me XI II of the Col lec ted Works, Va duz: Bücher ver tri eb san stalt, 1989, стp. 140.

2 The Qu est for Ort ho dox Unity and the Ort ho dox Church, стр. 140.
3 The Qu est for Ort ho dox Unity and the Ort ho dox Church, стp. 141.

Уни вер зи тет у Ар ху су, Данска



вла дИ мИр Цвет Ко вИћ60

ује ди ње ње цр ка ва тај ен ту зи ја зам тре ба ло да сма ње, ни ти да они ко ји са не по ве ре-
њем гле да ју на не пра во слав не хри шћа не, од би ја ја ју ћи и по ми сао на не ку за јед ни-
ци са њи ма свој став тре ба да убла же. Та ква вр ста упро се ча ва ња би пред ста вља ла 
и за јед не и за дру ге из да ју оних вред но сти за ко је они ми сле да пред ста вља ју вред-
но сти Пра во слав не Цр кве. За то, овај рад има за циљ де фи ни са ње оних вред но сти 
ко је и за јед не и за дру ге пред ста вљу ју су штин ске вред но сти Пра во слав не Цр кве и 
ко је би тре ба ло да чи не плат фор му на ко јој пра во слав ни хри шћа ни мо гу да ула зе у 
од но се са оста лим хри шћа ни ма.  

У да љем тек сту ћу по ку ша ти да украт ко при ка жем еку мен ске мо де ле ко је су 
за сту па ли ве ли ки те о ло шки умо ви с по чет ка два де се тог ве ка и то пре свих Све ти 
Ни ко лај Жич ки (1880–1956. г.), о. Сер геј Бул га ков (1871–1944. г) и о. Ге ор ги је Фло-
ров ски (1893–1979. г.) и да по ред ре зли чи то сти ко је ови мо де ли но се у њи ма на ђем 
оно за јед нич ко за шта су сва тро ји ца др жа ли да пред ста вља су штин ску вред ност 
Пра во слав не Цр кве. По ред то га же лео бих да се освр нем на тра ди ци о нал не мо де-
ле акри ви је и ико но ми је ко ји су ду го пред ста вља ли на чи не да пра во слав на Цр ква 
уре ди сво је од но се на оста лим хри шћа ни ма, као и на став ко ји су го ре по ме ну ти бо-
го сло ви за у зе ли пре ма овим мо де ли ма. 

Еку мен ско бо го сло вље Св. Ни ко ла ја Жич ког
Став Све тог Вла ди ке Ни ко ла ја пре ма мо де лу ко ји тре ба при ме ни ти да би до шло до 
ује ди ње ња Цр ка ва да ти ра из 1909. го ди не и из нет је као ре ка ци ја на текст Леј то на 
Пјулeна (Le ig hton Pul lan), у ко ме овај окс форд ски те о лог твр ди да је пред у слов сје-
ди ње ње Пра во слав не и Ан гли кан ске цр кве ди ја лог о док три нар ним пи та њи ма ко-
ји се ти чу fi li o que и по што ва ња све ти те ља као и раз ли чи тог схва та ња Ев ха ри сти је. 
У свом од го во ру у ан гли кан ском лон дон ском Гар ди ја ну, Ни ко ла Ве ли ми ро вић, ка-
сни ји епи скоп Жич ки и Охрид ски ће се ус про ти ви ти Пју ле но вој по зи ци ји твр де ћи 
да за „сје ди ње ње“ две ју Цр ка ва је до вољ на по сто је ћа док три нар на са гла сност, али 
да оно што фа ли је „unio cor di um“.4 Ве ли ми ро вић као пред у слов за по сти за ње сје-
ди ње ња ви ди не то ли ко у сла га њу по дог мат ским пи та њи ма, ко ли ко у уза јам ној љу-
ба ви. Он на во ди при мер швај цар ских Ста ро-ка то ли ка ко ји ма и по ред то га што из-
о ста вља ју fi li o que и ула жу пле ме ни те и хе рој ске на по ре да до сје ди ње ња до ђе, пре-
о ста је још да пре ве зи ђу мно ге те шко ће не би ли до шли до же ље ног ци ља. Иако је 
Ве ли ми ро ви ће во ста но ви ште да је ши рок спек тар ин тер пре та ци ја тре ба на гла си ти 
да он не за сту па дог мат ско ми ни ма ли зам, на што он сам ука зу је ре чи ма да ка да се 
бу де до сти гло „јед но ср це“, он да ће се схва ти ти да ви ше не по сто ји јаз ко ји раз два-
ја Цр кве, а он да се на ми ру мо же про сту пи ти са гле да ва њу пи та ња прос хо ђе ња Ду-
ха Све тох и оста лих не су гла си ца.5

Из Ве ли ми ро ви ће вог ста ва се мо гу исве сти не ко ли ко за кљу ча ка. Пр во, да ако 
је љу бав та ко ја мо же да за ле чи цр кве не де о бе, он да је не до ста так љу ба ви за дру-
ге тај ко ји про у зро ку је исте. Са гле да но у хри шћан ској пер спек ти ви по ко јој је Бог 
љу бав, пре би ва ње ван љу ба ви пре ма дру ги ма је пре би ва ње ван Бо га и љу ба ви Бо-

4 Текс је об ја вљен на ен гле ском је зи ку у лон дон ском ан гли кан ском ли сту Gu ar dian (Чу вар), 3. фе бру а-
ра 1909. го ди не. Про ши ре на вер зи ја овог тек ста са на сло вом „Пи та ње сје ди ње ња Цр ка ва“ об ја вље на је 
на срп ском је зи ку ма ја исте го ди не у Хри шћан ском ве сни ку, а ка сни је је укљу че на и у све ти те ље ва Са
бра на де ла, књи га 2., (Him melsthür, 1986.), стр. 285–95. 

5 Осврт на ову епи зо ду из жи во та Све тог Вла ди ке Ни ко ла ја украт ко је при ка зан у U. von Arx, Bis hop 
Ni ko laj Ve li mi ro vić (1980–1956) and His Stu di es in Bern wit hin the Con text of the Old Cat ho lic — Ser bian 
Ort ho dox Re la ti on ship, Ser bian Stu di es: Jo ur nal of the North Ame ri can So ci ety for Ser bian Stu di es 20 (2006.), 
стр. 307–23.  
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жи је, и им пе ра тив хри шћа на је да те же ка је дин ству. Али, Ве ли ми ро вић је из ри-
чи ти ји у ста ву да иако љу бав тре ба да бу де уза јам на, јед на стра на тра ба да бу де ак-
тив ни ја да се је дин ство до стиг не. У овом по себ ном слу ча ју то се од но си ка ко не 
Ста ро ка то ли ке та ко и на Ан гли кан це. Пре ма Ве ли ми ро ви ћу њи хо ва же ља за је-
дин ством са Пра во слав ни ма не тре ба би ти мо ти ви са на фи лан троп ским раз ло зи-
ма, већ пре све га све шћу да су се сти ца јем исто риј ских окол но сти они одво ји ли од 
пу но ће древ не Цр кве, ко ју Пра во сла вље чу ва, и да је ди но сје ди ње њем са Пра во-
слав ном цр квом они мо гу ову пу но ћу да по вра те. Не пра во слав ни хри шћа ни ни су 
би ли ни стран ци ни не при ја те љи за Све тог Вла ди ку, већ су они по пут за блу де лог 
си на из Је ван ђе о ске при че (Лк. 15: 11–31) ти ко ји се вра ћа ју у очев дом, и ми, Пра во-
слав ни не тре ба да бу де мо по пут ста ри јег бра та за вид ни што им отац отва ра ри-
зни це до ма свог, већ и ми по пут оца тре ба да се ра ду је мо њи хо вом по врат ку. Иако 
Све ти Вла ди ка ни је по дроб ни је пи сао о то ме ка сни је, он је та кав став из ра жа вао 
свим сво јим би ћем. За то и не тре ба чу ди ти што ће Ан гли кан ски би скуп Џорџ Бел 
(Ge or ge Bell, 1883–1958.г.) Вла ди ки но усну ће у Го спо ду, опи са ти као „смрт све ти те-
ља“ и „про ро ка Бо жи јег“6. Пред у слов сје ди ње ња Цр ка ва по Све том Вла ди ци Ни-
ко ла ју је пре све га по сто ја ње ме ђу соб не љу ба ви, што је су де ћи по ова квом ње го-
вом ста ву не што што је та да мањ ка ло и јед ни ма и дру ги ма, а ни шта ма ње не не де-
о ста је и да нас. 

Не сма ње на же ља по је ди них чла но ва Ан гли кан ске цр кве да се вра те под окри-
ље Пра во сла вља ни је је ња ва ла ни у на ред ним го ди на ма два де се тог ве ка. Та ко, не-
што ви ше од две де це ни је по сле из но ше ња ста ва Вла ди ке Ни ко ла ја у бри тан ској 
штам пи, до го ди ло се не што што је у сва ком по гле ду утвр ди ло те ме ље пра во слав-
ним еку мен ским сту ди ја ма, као и да ље пу те ве пра во слав не те о ло ги је у еку мен-
ском ди ја ло гу. 

Удру же ње Све ти Ал бан и Све ти Сер ги је
У окви ру Удру же ња Све тог Ал ба на и Све тог Сер ги ја осно ва ног 1927. го ди не од 
стра не чла но ва Ан гли кан ске цр кве и ру ских ин те лек ту а ла ца оку пље них око пра-
во слав ног Ин сти ту та Све тог Сер ги ја у Па ри зу, се ци љем ме ђу соб ног упо зна ва ња 
и про ми ви са ња вред но сти две ју Цр ка ва, 1933. го ди не до шло је до нео че ки ва не пре-
крет ни це. На и ме, на са стан ку уру же ња о. Сер ги је Бул га ков је за пре па стио ка ко 
сво је ко ле ге са Ин сти ту та, та ко и мно ге Ан гли ка це пред ло жив ши да Пра во слав-
ни и Ан гли ка ци у окви ру удру же ња за јед нич ки при сту пе Све тој тај ни Ев ха ри сти је 
по што су до сти гли сте пен „ду хов ног ме ђу за јед ни штва“ (spi ri tual in ter com mu nion).7 
Овај пред лог је иаза звао пра ву бу ру ме ђу бо го сло ви ма ка ко у удру же њу та ко и из-
ван ње га и ис то вра ме но сте као ка ко љу те про тив ни ке, та ко и за кле те при ста ли це. 
Не ула зе ћи за са да у ре ак ци је на овај пред лог по ку ша ће мо да обра зло жи мо бо го-
слов ску ло ги ку ко јом је во ђен о. Сер ги је Бул га ков.

Еку мен ски про грам о. Сер ги ја Бул га ко ва
У свом из ла га њу о. Сер ги је Бул га ков по ла зи од пој ма ду хов но ме ђу за јед ни штво, 
ко ји об ја шња ва не као са гла сно сност по ду хов ним пи та њи ма, од но сно пи та њи-
ма ве ре, већ као за јед ни цу ко ја се за сни ва пр вен стве но на бла го да ти Ду ха Све тог.8 

6 M. Hep pel, Ge or ge Bell and Ni ko lai Ve li mi ro vić, Story of a Fri endship, Bir ming ham: La za ri ca Press, 2001., стр. 87–93. 
7 ’Ge ne ral Re port of the Fel low ship Con fe ren ce, Ju ne 1933’, Jo ur nal of the Fel low ship 20 (1933), стp. 12
8 S. Bul ga kov, By Ja cob’s Well, in: S. Bul ga kov, A Bul ga kov An to logy (ed. J. Pain and N. Zer nov), Lon don: 

SPCK 1976, стp.102.
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По ла зе ћи од претпoставке да пот пу на дог мат ска са гла сност ни је мо гу ћа и да је за 
от по чи ња ње про це са ује ди ње ња по тре бан дог мат ски ми ни мум Бул га ков при хва-
та дог мат ски минимализaм, али се исто вре ме но про ти ви за јед ни штву упо ста вље-
ном на осно ву док три на ра них пре го во ра јер „за јед ни штво не ђе би ти по стиг ну то 
кроз над ме та ње бо го сло ва ис то ка и за па да, већ са мо на осно ву за јед ни це пред Ол-
та ром“9. Он да ље сма тра да ус по ста вља ње је дин ства ни је мо гу ће не са мо кроз про-
цес те о ло шких де ба та, већ ни као про из вод до го во ра нај ви ших цр кве них те ла ко ја 
уре ђу ју дог мат ска пи та ња, јер хи је рар хиј ски и дог мат ски мак си ма ли зам оне мо гу-
ћа ва да се до ује ди ње ња до ђе кроз ова кве на чи не.10

Шта нам он да пре о ста је по ста вља се пи та ње. Ов де до ла зи до из ра жа ја бо го-
слов ска кре а тив ност о. Бул га ко ва. Де фи ни шу ћи дог му на као пи са ни ле га ли зам, 
већ као жи во де ло ва ње или бо ље ре ћи „Бо го жи вље ње“, Бул га ков у дог мат ском ми-
ни му му не ви ди док три нар ну са гла сност по основ ним те о ло шким пи та њи ма, већ 
бла го дат ни жи вот ко ји се уста но вља ва Кр ште њем, и стал но из но ва по твр ђу је кроз 
Све ту Ев ха ри сти ју.11 На тај на чин Бул га ков спа ја ова два на из глед су прот ста вље на 
ста но ви шта о ду хов ном ме ђу за јед ни штву у јед но, јер Пра во слав на и Ан гли кан ска 
цр ква има ју и Кр ште ње и Ев ха ри сти ју и у обе ма де лу је Дух Све ти чи не ћи их Цр-
ква ма.12 Ме ђу тим, иако обе цр кве, и Пра во слав на и Ан гли кан ска има ју и Кр ште ње 
и Ев ха ри сти ју то не зна чи да тре ба од мах ући у за јед ни цу, већ да за јед ни ци на уни-
вер зал ном но воу тре ба да прет хо ди Ев ха ри стиј ско „ме ђу за јед ни штво“ у окви ру са-
мог удру же ња Све тог Ал ба на и Све тог Сер ге ја. 

Сам по јам „ме ђу за јед ни штво“ ко ји Бул га ков ко ри сти ука зу је да је дин ство још 
ни је ус по ста вље но и да се ра ди о ду хов ном оп ште њу две или ви ше за јед ни це. По-
што је Бул га ко вљев про је кат огра ни че не при ро де и деј ства, тј. при мен љив се са мо 
уну тар гра ни ца удру же ње он пред ла же и три су штин ска ко ра ка ко је тре ба чла но ви 
удру же ња да ис пу не да би и оства ри ли пот пу но за јед ни штво ко је би ка сни је по слу-
жи ло као мо дел за ује ди ње ње Цр ка ва. Пр во, тре ба да по сто ји пот пу на свест о то ме 
да је не је дин ство и раз је ди ње ње грех, и да се са мо кроз по ка ја ње он пре ва зи ла зи у 
јед ној но вој за јед ни ци. Ти ме се до во ди у пи та ње са мо за до вољ ност не ких хри шћан-
ских за јед ни ца и ње них чла но ва да са мо и ис кљу чи во оне пред ста вља ју истин ску 
Цр кву и сти че свест о гре шно сти са мог тог ста ва. Дру го, ме ђу за јед ни штво тре ба 
да бу де про је кат це ле Цр кве, у сми слу свих ње них кон сти ту тив них еле ма на та од 
епи ско па, пре ко пре зви те ра и ђа ко на до ла и ка. За то Бул га ков пред ла же да „све то-
та јин ски бла го слав“ (sac ra men tal bles sing) за ула зак у Ев ха ри стиј ско ме ђу за јед ни-
штво уну тар Удру же ња тре ба би ти дат од епи ско па обе Цр кве. Овај бла го слов тре-
ба да слу жи и као от пу шта ње гре хо ва, од но сно са мог гре ха раз је ди ње но сти, али и 
да бу де фор мал на до зво ла цр кве них вла сти, тј. епи ско па да се уђе у Ев ха ри стиј ско 
оп ште ње.13 Ти ме, цео про је кат не би био са мо по ду хват ла ич ких ен ту зи ја ста, већ би 
имао и по твр ду цр кве них ауто ри те та. Тре ћи и нај ва жни ји ко рак је са мо при сту па-
ње Ев ха ри сти ји, али не као ци љу це ло куп ног про јек та сје ди ње ња, већ као сред ству 
да до је дин ства за и ста до ђе. Ово је јед но од нај ви ше кри ти ко ва них ме ста у це лом 

9  By Ja cob’s Well, стp. 112–113.
10  A. F. Dob bie-Ba te man, ’Fo ot no tes (IX) — In qu os fi nes sa e cu lo rum’, So bor nost 30 (1944), стp.7; and Ni ko-

lai Zer nov, ’So me Ex pla na ti ons of Fr Bul ga kov’s Sche me for In ter com mu nion’ (n. d.), Fel low ship of St Al ban 
and St Ser gi us Ar chi ves.

11  A. Kar pov, ’An glo-Rus ska ia Kon fe rent si ia v High-Le igh: s 25-go do 30-e apre lia 1930g.’, Put 24 (1930), стp. 90.
12  By Ja cob’s Well, стp.111–112.
13  B. Gef ert, Ser gii Bul ga kov, the Fel low ship of St Al ban and St Ser gi us, In ter com mu nion and So fi o logy, Re

vo lu ti o nary Rus sia 17 (Ju ne 2004), стp. 115.
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Бул га ко вље вом пред ло гу, јер циљ исто вре ме но пред ста вља и сред ство. Као те о ло-
шко оправ да ње ова квог ста ва о. Бул га ков но во ди да се по де ле у Цр кви не мо гу за-
ле чи ти људ ским ка па ци те ти ма, већ са мо Бо жи јом си лом ко ја деј ству је кроз Све-
ту Тај ну Ев ха ри сти је. Твр де ћи да „нам је је дин ство са Хри стом да то са мо кроз Све-
ту Ев ха ри сти ју“14, Бул га ков за пра во по ка зу је да ни смо ми ти ко ји ула зи мо у за јед-
ни штво ме ђу со бом, већ сам Хри стос ује ди њу ју ћи нас са Со бом у Ев ха ри сти ји, нас 
ме ђу соб но ује ди њу је. Пре ма то ме, по сред ством Хри ста смо ује ди ње ни ме ђу со бом 
чи ме по ста је мо јед но Те ло, обо же но чо ве чан ство, што је ујед но и циљ на шег стре-
мља ња да бу де мо јед но са Хри стом.    

Од го вор о. Ге ор ги ја Фло ров ског и ње го во еку мен ско ста но ви ште 
Бул га ко вљев пред лог је од мах по де лио са мо Удру же ње на два та бо ра, је дан ко ји је 
ва тре но по др жа вао ова кву стра те ги ју сје ди ње ња, и дру ги ко ји је у це лом про јек ту 
ви део опа сност по да љи еку мен ски ди ја лог. Пр вак дру гог та бо ра био је отац Ге ор-
ги је Фло ров ски, мла ђи ко ле га о. Бул га ко ва са Ис ти ту та Све тог Сер ге ја, ко ји је пре-
ма ми шље њу мно гих, сво јом те о ло шком ар гу мен та ци јом ко ју ће мо из ло жи ти у на-
ред ним ре до ви ма, и осу је тио при ме ну Бул га ко вље вог пла на. 

Пр во, о. Фло ров ски као и о. Бул га ков по ла зи од исте екли си о ло шке прет по-
став ке да су хри шћа ни пр вен стве но ује ди ње ни са Хри стом и би ва ју ћи јед но са 
Њим они за до би ја ју и за јед ни цу ме ђу со бом. Цен тар те за јед ни це је сам Хри стос, а 
си ла ко ја ус по ста вља и об ја вљу је за јед ни штво је Дух Све ти, те пре ма то ме ова за-
јед ни ца ни је људ ска тво ре ви на. Ако је Хри стос је дан и Цр ква је јед на, те уко ли ко 
при зна мо по сто ја ње по де ла у са мој Цр кви по пут тзв. те о ри је гра на, твр ди ли би су-
прот но, тј. да Цр ква ни је јед на и да не по се ду је је дин ство, ни ти са бор ност као ме ру 
је дин ства. Ме ђу тим, са ма чи ње ни ца да је Цр ква јед на, је дин стве на и са бор на на во-
ди о. Фло ров ског на за кљу чак су про тан оном ко ји из во ди о. Бул га ков. Све што се, 
пре ма Фло ров ском, про ти ви ду ху са бор но сти за пра во пре би ва ван гра ни ца Цр кве 
и ван за јед ни штва са Хри стом. Пре ма то ме, не мо же би ти го во ра о сје ди ње њу Цр-
ка ва, већ са мо о оп штем по врат ку под окри ље Пра во сла вља, од но сно уну тар гра-
ни ца Пра во слав не цр кве као је ди ног чу ва ра за јед ни штва са Хри стом.15 Фло ров ски 
при то ме не иде а ли зу је Пра во слав ну цр кву, би ва ју ћи све стан свих ње них ма на и 
не до ста та ка, од но сно ње не не свар ше но сти.16 Ме ђу тим, Пра во слав на цр ква као на-
ста вак древ ног Хри шћан ства, об ли ко ва ног Све тим Оци ма и Ва се љен ским Са бо-
ри ма, по Фло ров ском све до чи сво јим уну тар њим жи во том да Све ти Дух у пот пу-
но сти ди ше у ње ним Тај на ма.17 Пре ма то ме, це ло куп ну ствар не тре ба гле да ти као 
про блем ује ди ње ња хри шћа на, већ пр вен стве но као про блем рас ко ла, се це си је и 
раз је ди ње но сти од јед не истин ске Цр кве.18

Дру го, Фло ров ски као и Бул га ков по ла зи од чи ње ни це да је за ује ди ње ње по-
треб на љу бав. Он по пут Бул га ко ва сма тра да та љу бав је сте дар Ду ха Све тог, ко ји 
до но си по ред љу ба ви и дар ми ра. Је дин ство у Ду ху Све том на нај бо љи на чин из ра-
жа ва са бор ну од но сно ка то ли чан ску при ро ду Цр кве као Те ла Хри сто вог. Пре ма то-
ме са бор ност се из ра жа ва кроз за по вест љу ба ви. Ова љу бав тре ба по Фло ров ском 

14  The Euc ha ri stic Dog ma, in: Fr Ser gi us Bul ga kov, The Holy Grail & the Euc ha rist, (tran sla ted and edi ted by 
B. Ja kim), Hud son: Lin dis far ne bo oks 1997, стp. 120. 

15  The true Church, in: Ecu me nism I, A doc tri nal Ap pro ach, XI II vol. of the Col lec ted Works of Ge or ges Flo-
rovsky, Va duz: Bücher ver tri eb san stalt, 1989, стp. 134.

16  The Qu est for Ort ho dox Unity and the Ort ho dox Church, стp. 140.
17  The true Church, стp. 134.
18  The Qu est for Ort ho dox Unity and the Ort ho dox Church, стp. 137.



64 вла дИ мИр Цвет Ко вИћ

да бу де са мо о дри ца ње и са мо пре да ва ње сва ког ње ног чла на, да би се до сти гла са-
бор ност Цр кве и је дин ство у Ду ху.19 Мо гло би се ре ћи да до ове тач ке по сто ји са-
гла сност из ме ђу Фло ров ског и Бул ка ко ва, ме ђу тим раз ли ка је у то ме што Фло ров-
ски љу бав ко је је до жи вље на у окви ру Удру же ње из ме ђу Пра во слав них и Ан гли ка-
на ца не сма тра да ром Ду ха Све тог, већ про из во дом људ ских осе ћа ња и емо ци ја. То 
ми шље ње за сни ва на чи ње ни ци да за јед ни ца у љу ба ви ко ја је по стиг ну та у окви-
ру удру же ња ни је исто вре ме но и за јед ни ца у исти ни. По што ова љу бав ни је са мо о-
дри ца ње од лич них убе ђе ња чла но ва Ан гли кан ске цр кве го во ри да ни је упо ста вље-
но са вр ше но јед но ми шље и јед но ду шност, ко ји ка рак те ри ше са бор ну Цр кву.20 Љу-
бав ко ја по сто ји у Удру же њу и на ко ју се о. Бул га ков по зи ва као на до вољ ну осно ву 
за је дин ство, Фло ров ски ви ди пре као при род ну људ ску скло ност и сим па ти ју, не-
го у Цр кви обо же ну љу бав. Јер са мо у Цр кви љу бав се пра о бра жа ва до би ја ју ћи пу-
но ћу оне љу ба ви ко јом бли жње во ли мо као се бе са ме.21 Ме ђу тим, по што Ан гли кан-
ци ни су у Цр кви, и са мим тим ни у Хри сту, они ни су ни у мо гућ но сти да има ју си-
лу жр тве не љу ба ви Хри сто ве. Је ди ни на чин је да се за до би је ова љу бав је спрем ност 
да се од рек не иди ви ду а ли стич ке и сек та ри јан ске све сти, за рад сти ца ња јед ног са-
бор ног ума. Јер је ди но уко ли ко ме ђу Ан гли ка на ци ма по сто ји свест и од го вор ност 
не за по де лу, већ пре за соп стве ну от па лост од је ди не, пра ве и истин ске Цр кве, он-
да се не мо же ре ћи да је до стиг ну то је дин ство у исти ни, као пре ро га тив и је дин ста 
у Те лу Хри сто вом.22

Тре ће и по след ње се ти че са ме Све те Ев ха ри сти је. Фло ров ски као и Бул га ков 
сма тра да је Све та Ев ха ри сти ја пр вен стве но Све та Тај на љу ба ви и је дин ства.23 У 
Све тој Ев ха ри сти ји се по ве зу је за по вест љу ба ви са Тај ном Све те Тро ји це, јер се са-
ма Тај на Не раз де љи ве и Је ди но су шне Тро ји це об ја вљу је као Тај на љу ба ви. Ме ђу-
тим, љу бав као ује ди њу ју ћа си ла у Све тој Ев ха ри сти ји не ује ди њу је са мо мо рал ном, 
ду хов ном или не ком дру гом ве зом, већ пре све га он то ло шком ве зом ор ган ског жи-
во та у Хри сту. Фло ров ски за пра во твр ди да се је дин стве ни жи вот у Бо го чо ве ку 
отва ра вер ни ци ма кроз Ев ха ри стиј ско при ча ство ва ње, а на осно ву сна ге и ме ре 
њи хо вог је дин ства са Хри стом.24 Пре ма то ме, не мо же ду хов но, мо рал но, или љу-
бав но за јед ни штво пра во слав них и не пра во слав них да Све том Тај ном Ев ха ри сти-
је бу де уве де но у ор ган ско је дин ство са Бо го чо ве ком, ка ко по Фло ров ском сма тра 
Бул га ков, већ са мо обр ну то ме ра на шег је дин ства са Хри стом и Цр квом као Ње го-
вим Те лом је ме ра и на шег је дин ства ме ђу со бом. То би зна чи ло пре ма Фло ров ском 
да по ста ју ћи јед но Те ло у Хри сту, по ста је мо јед но те ло са оста ли ма.25 

Мо же се за кљу чи ти да иако Фло ров ски де ли исте екли си о ло шке прет по став ке са 
Бул га ко вим,26 ту ма че ње тих прет по став ки на при ме ру еку мен ског ди ја ло га је ди ја ме-

19  The Ca to li city of the Church, у: Bi ble, Church, Tra di tion: An Eastern Ort ho dox Vi ew, I vol. of the Col lec-
ted Works of Ge or ges Flo rovsky, Va duz: Bücher ver tri eb san stalt, 1987, стp. 42

20  The Ca to li city of the Church, стp. 44; та ко ђе у: The Bo un da ri es of the Church in: Ecu me nism I, A doc tri nal 
Ap pro ach, vo lu me XI II of the Col lec ted Works, Va duz: Bücher ver tri eb san stalt, 1989, стp. 36. Чла нак у де ли-
мич ном пре во ду на срп ски (део Цр ква: Ње на при ро да и за да так) до сту пан на ин тер нет адре си: http://
www.ve ru jem.org/pdf/flo rov ski.pdf (при сту пље но у ма ју 2009. го ди не).

21  The Euc ha rist and Cat ho li city, in: Ecu me nism I, A doc tri nal Ap pro ach, vo lu me XI II of the Col lec ted Works, 
Va duz: Bücher ver tri eb san stalt, 1989, стp. 51. Срп ски пре вод члан ка до сту пан на адре си: http://www.ve ru-
jem.org/te o lo gi ja/flo rov ski_eva hri sti ja_i_sa bor nost.htm (при сту пље но у ма ју 2009. го ди не).

22  A. F. Dob bie-Ba te man, Par tial In ter com mu nion, у: ’Ge ne ral Re port’, Jo ur nal of the Fel low ship, (Ju ne-July 
1933), стp. 2.

23  The Euc ha rist and Cat ho li city, стp. 48.
24  The Euc ha rist and Cat ho li city, стp. 48.
25  The Euc ha rist and Cat ho li city, стp. 49. 
26  О то ме да Бул га ков и Фло ров ски де ле исте екли си о ло шке прет по став ке по сто ји сла га ње код не ма-
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трал но дру га чи је. За то ће за Фло ров ског зах тев за „је дин ством без сје ди ње ња“, на осно-
ву не ког ми стич ног су сре та а без об зи ра на цр кве ну при пад ност би ти пу ка об ма на.

Тра ди ци о нал ни мо де ли Пра во слав не цр кве  
у еку мен ског ди ја ло гу — акри ви ја и ико но ми ја 

Пра во слав на те о ло ги ја је до по че так два де се то ве ка је ис кљу чи во сво је од но се 
пре ма не пра во слав них хри шћа ни ма са гле два ла у окви ру два мо де ла, је дан акри-
виј ски (од грч ке ре чи ἀκρίβεια) к оји се о дл ик ује стр огим сл ед ов ањем к ан он има и 
пр ав ил има Ц ркве у о дн ош ењу пр ема ш изм ат иц има и ј ер ет иц има, и др уги иконо-
ми јски (од гр чке р ечи οἰκονομία) к оји к ара кт ер ише о дл ука п аст ира (еп иск опа, 
п ом есног или в ес еље нског с аб ора) да се и з узе тним сл уч ај ев има к ада д рж ање сло-
ва к ан она м оже да н ан есе в ише шт ете Ц ркви и св аком њ еном чл ану на ц ел оку п- 
ном пл ану сп ас ења о дст упи од стр оге ц ркв ене и к ано нске д исц ипл ине у свом о д-
н осу пр ема ш изм ат иц има и ј ер ет иц има.27 И ј едан и др уги м одел се п ол аз или од 
ч ињ ен ице да ван Пр ав осла вне ц ркве не п ост оји бл аг одат Д уха Св етог и да сви 
к оји су ван њ ених гр ан ица, а ж еле да б уду у з аје дн ици са пр ав осла вн има м ор а-
ју пр иб ећи н еком од ова два м од ела. Ук ол ико се ова два по јма к ор исте за оц ену 
в али дн ости Св етих Та јни н епр ав осла вних хр ишћа нских з аје дн ица, о нда у сл уч ају 
акри ви јског пр ист упа Св ете Та јне хр ишћа нских з аје дн ица, к оје су ван к ано нских 
и и нст ит уц и она лних гр ан ица Пр ав осла вне ц ркве не би им але н ик акву в али дност 
и при пр ист уп ању чл ан ова тих з аје дн ица Пр ав осла вној ц ркви оне би се м ор але 
и зн ова в рш ити. У ик он оми јском пр ист упу Св етим Та јн ама н еких хр ишћа нских 
з аје дн ица Ц рква би пр изн ав ала о др еђ ену м ере Б ож ије бл аг од ати, па чл ан ови тих 
хр ишћа нских з аје дн ица к оји пр ист уп ају Пр ав осла вној Ц ркви би се осл об од или 
п оно вног в рш ења н еких Св етих Та јни.

Иако су ова два м од ела ч есто д ом инан тни обр асци у р ук ов ођ ењу Пр ав осла-
вних у о дн осу пр ема н епр ав осла вним хр ишћа нским з аје дн иц ама чак и д анас, пра-
в осла вна т е ол ог ија све в ише има те нде нц ију да св оје о дн осе са др угим хр ишћ ан-
има р ег ул уше ван гр ан ица ових по јм ова. П ор екло ове те нде нц ије и зм еђу ост алог 
л ежи и у д еб ати о ек уме нским п ит ањ има к оја се тр ид ес етих и ч ет рд ес етих г од ине 
пр ошлог в ека в од ила и зм еђу оца Се рг еја Бу лг ак ова и оца Г ео рг ија Фл оро вског и 
и зм еђу њ их ових пр ист ал ица. 

Бу лг аков п ол ази од ст ан ов ишта да ни је дна ист ори јска Ц рква не м оже у тој 
м ери б ити окр ен ута с амој с еби, да и гн ор ише свет к оји п ост оји ван њ ених гр ани-
ца.28 П ост ој еће п од еле, к оје су спл етом ист ори јских око лн ости озв ан ич ене кроз 
к ано нско пр аво, н ам еће о др еђ ену пр оц ед уру у тре тм ану оних к оји су о тп али од 
ј еди нства. М еђ утим тај л ег ал исти чки тре тман иако има још увек има но рм ати вну 
фо рму ж ивот је ода вно пр ев аз ишао. У пр илог пр отив акр иви јског м од ела Бу лга-
ков н ав оди да к ан они д он ети као з ашти тна м ера у бо рби са о др еђ еном ј ер еси, су 
као т акви и зг уб или зн ачај д анас јер н ема в ише д ирек тне пре тње ж ив оту Ц ркве. 

лог бро ја ауто ра. Ви де ти: A. Kli mof, Flo rovsky and Sop hi o lo gi cal Con tro versy, St. Vla di mir The o lo gi cal Qu
ar terly 49 (2005), стр. 67–100; S. Ni ko la ev, Bul ga kov and Flo rovsky: In Se arch of Ec cle si o lo gi cal Fo un da ti ons, 
у: S. T. Kim bro ugh (ed.), Ort ho dox and We sleyan Ec cle si o logy, New York: St Vla di mir’s Se mi nary Press 2007, 
стр. 87–103.  

27  Ви де ти: G. J. Thom son, Eco nomy, Jo ur nal of The o lo gi cal Stu di es 16 (1965), стр.368–420; J. H. Erik son, Sac-
ra men tal Eco nomy in Re cent Ro man Cat ho lic Tho ught, The Ju rist 48 (1988), стp. 653–667; и The Re cep tion 
of Non-Ort ho dox in to the Ort ho dox Church: Con tem po rary Prac ti ce, St Vla di mir’s The o lo gi cal Qu ar terly 41 
(1997), стp. 1–17. 

28  By Ja cob’s Well, стp.101.
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Н ова р еа лност је низ хр ишћа нских з аје дн ица к оје се ра зл ик ују по ст еп ену и д уби-
ни уч ешћа у Ц ркви као Т елу Хр ист овом, али све им ају ј едан з аје дни чки им ен итељ 
по к оме се и з ову хр ишћ ани а то је Хр истос. Пр ема т оме иако дре вни к ан они з абра-
њ ују м ол итв ену з аје дн ицу са ра ско лн иц има, м ол итв ено о пшт ење са ост алим хри-
шћ ан има к оје има свој кл имакс у е вх ар исти јском с абр ању, н ије ствар ик он ом ије 
као сл об оде од стр оге ц ркв ене д исц ипл ине, к оја исто као и акр ив ија и нс ист ира пре 
на ра зл ик ама н его на сли чн ост има, већ пре св ега з аје дни чки хр ишћа нско д ости-
гн уће и к ап ац итет да се п отв рди ј еди нство к оје већ р еа лно п ост оји у Хр исту. Пре-
ма т оме, Бу лг аков р ад ика лно о дб ац ује м етод да се ј еди нство са ост алим хр ишћан-
ским з аје дн иц ама уп ост авља б ило на осн ову пр им ене стрик тне ц ркв ене д исц ипли-
не или о дст уп ања од исте. Бу лг аков се ипак з ал аже за је дну в рсту ик он ом ије, у слу-
ч ају к ада Пр ав осла вна ц рква из ч исте љ уб ави огр ан ич ава св оју п ун оћу Св ет от аји-
нског ж ив ота, з арад м ол итв еног и Е вх ар исти јског ј еди нства са оним хр ишћа нским 
з аје дн иц ама к оје спл етом ист ори јских ра зл ога тај ст епен у зр аст ања у Д уху н ису  
ст екли. М еђ утим, то по Бу лг ак ову н ије о др иц ање од в ере, већ је п рве нств ено љ убав-
на ж ртва и уст упак њ их овој сл аб ости.29 

Отац Фл оро вски као и о. Бу лг аков п ол ази од ч ињ ен ице да ван и нст ит уц и-
онал не Пр ав осла вне ц ркве н ије д ухо вна оп ушт еност и оску дност, већ да п ост оје и 
оста ле хр ишћа нске з аје дн ице у к ој има Св ети Дух д ише и осв ећ ује.30 М еђ утим, к ако 
се ј еди нство Ц ркве гр ади ј еди нством Д уха и с ав езом м ира (Еф. 4, 3) иако Св ети 
Дух осв ећ ује з аје дн ицу, због н ед оста тка љ уб ави у тим з аје дн иц ама се не оств ар ује 
и сц ељ ење па с амим тим ни сп ас ење.31 З ато, Фл оро вски пр ат ећи Св етог А вг уст ина 
Х ипо нског з акљ уч ује да гр ан ице Ц ркве н ису ни к ано нске, ни и нст ит уц и она лне, 
већ су то гр ан ице сп ас ења п ошто бл аг одат к оја п ост оји ван с або рн ости не сп ас ава. 
Ук ол ико гр ан ице Ц ркве н ису к ано нске и ук ол ико се ван к ано нског пр ага Ц ркве 
и д аље пр ост ире њ ена м исти чна т ер ит ор ија о нда н ије ад еква тно о днос са др угим 
хриш ћ ан има ур еђ ив ати на осн ову стрик тне пр им ене к ано нског пр ава или акр ивиј-
ског м од ела. М еђ утим, то опет по Фл оро вском не зн ачи да пр им ена ик он оми јског 
м од ела као п асти рске к оре кц ије к ано нске св ести м оже да ур еди овај о днос. И нди-
рек тно кр ит ик уј ући и Бу лг ак овљ еву ид еју „св ет от аји нског бл аг осл ова“ као н ачи-
на о тп ушт ања гр ех ова ра зј ед ињ ен ости, Фл оро вски д ов оди у п ит ање ц ел оку пну  
пра ксу к ојом се на осн ову м од ела ик он ом ије кроз ра зр еш ење и о тп ушт ање гр ех ова 
чл ан ов има ра ско лни чких з аје дн ица пр ећу тно с ав рш ава к ршт ење, м ир оп ом аз ање 
или р ук оп ол ож ење ђ ак она или св ешт ен ика.32 Ако је ик он ом ија п асти рство, о нда 
м ора да п ост оји о дг ово рност п аст ира за сп ас ење оних к оји се пр им ају у Пр ав осла-
вну ц ркву из др угих з аје дн ица, те м ора да п ост оји на јстр ожа акр ив ија, али не као 
к ано нски л ег ал изам, већ пре као Св ет от аји нска р еа лност.33 З ато Фл оро вски о дба-
ц ује ик он оми јско т ум ач ење к ан она, јер оно не пре дст авља уч ење Ц ркве, већ с амо 
п осе бно б ог осло вско м ишљ ење да Ц рква има власт и пр аво да оно што н ије б ило 
пр огл аси оним што је б ило као што то ч ини у сл уч ају Св етих та јни ра ско лн ика.34 
Гла вни узрок ов акве ик он оми јке пра ксе осл аб ађ ања од о др еђ ених Св етих Та јни по 

29  By Ja cob’s Well, стp.104.
30  The bo un da ri es of the Church, in: Ecu me nism I, A doc tri nal Ap pro ach, XI II vol. of the Col lec ted Works of 

Ge or ges Flo rovsky, Va duz: Bücher ver tri eb san stalt, 1989, стp. 42. Срп ски пре вод члан ка до сту пан на адре-
си: http://www.ve ru jem.org/te o lo gi ja/flo rov ski_o_gra ni ca ma_cr kve.htm (при сту пље но у ма ју 2009. го ди не).

31  The bo un da ri es of the Church, стp. 42.
32  The bo un da ri es of the Church, стp. 40.
33  The bo un da ri es of the Church, стp. 38.
34  The bo un da ri es of the Church, стp. 40.
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Фл оро вском не л ежи у п асти ркој љ уб ави и о дг ово рн ости за сп ас ење др угих хр иш-
ћ ана, већ у сни сх ођ ењу Пр ав осла вних ш изм ати чкој ув рдљ ив ости.35

На кр ају м ож емо да з акљ уч имо да су и Бу лг аков и Фл оро вски као а кти вни 
уче сн ици ек ум ен иског д иј ал ога ув ид ели све сл аб ости д иј але кти чког п ара акри-
виа-ико н омиа, те су св оје екл ис и ол ошке пре тп оста вке тр аж или изан м од ела к оја 
је ут ем ељ ила пре тхо дна пр ав осла вна т е ол ог ија, и то на сл ед ећи н ачин: Бу лк аков 
је н ашао и нсп ир ац ију у м исти чној ра вни хр ишћа нског ј еди нства п отв рђ ену пре 
све га сли чним м исти чним и ск уств има свих хр ишћ ана, док се Фл оро вски вр атио 
на аут ор итет От аца Ц ркве, пре свих Св етог А вг уст ина и њ ег овог ра зл ик ов ања 
и зме ђу в али дн ости и р еа лн ости Св етих Та јни. Об ој ица о дб ац ују м одел акр ив ије 
као пр им ену стрик тне к ано нске д исц ипл ине у о дн ош ењу пр ема ра ско лн иц има:  
Бул г аков з ато што је тај м одел с амо утв рђ ује ра зј ед ињ еност и као т акав је пр е- 
в ази ђен, док Фл оро вски з ато што су гр ан ице уп ост ављ ене к ан он има д ал еко уже 
од м исти чних гр ан ица Ц ркве у сп ост ављ еним од стр ане Д уха Св етог. М еђ утим, ни 
ик он омисјки м одел не пр ужа осн ову за ек уме нски д иј алог, јер по Бу лг ак ову њ име 
се гр ан ице м еђу хр ишћ ан има не о ткл ањ ају н его и зн ова у сп ост ављ ају, док по Фло-
ро вском Ц рква н ема ни пр аво ни власт да ик он ом ише Св етим Та јн ама јер т име 
д ов оди у п ит ање с амо осн ове свог п ост ој ања и св оди Св ет оји нски ж ивот на п уки 
м аги јски р ит уал. 

З акљ учак
Иако се сва три г оре ан ал из ир ана б ог осло вска ст ан ов ишта ра зл ик ују у н ач ину на 
к оји тр еба пр ист уп ити ек уме нском д иј ал огу, при ч ему су ра зл ике Бу лг ак ова и Фло-
росвког у тим п ит ањ има д иј ам етра лна, све тр ој ице аут ора д еле з аје дни чке т е оло-
шке про тп оста вке ч есто к оје би се м огли с ум ир ати у пар т ач ака. 

П рво и осно вно за сву тр ој ицу п ом ен утих б ог осл ова је љ убав као осно вни  
при нцип к ојим тр еба да се р ук ов од имо у ек уме нског д иј ал огу. Не тр еба д ав ати 
д ода тна о бј ашњ ења да је не с амо Ц рква, већ и ц ела тв ор ев ина и зраз љ уб ави, па да 
са те стр ане љ убав тр еба да ур еђ ује наш о днос не с амо са Б огом и бл ижњим, већ 
и са ост алим з аје дн иц ама к оје см атр ају с ебе хр ишћа нским. Док је у пе рс она лном 
ко нте ксту љ убав н ешто с упро тст ављ ено с ам ољ уб ив ости, у ек уме нском ко нте ксту 
љ убав тр еба б ити с упро тст ављ ена р ел иг и озној с ам од ово љн ости и и скљ уч ив ости. 

 Др уго, ст ање ра зј ед ињ ен ости хр ишћ ана је грех и уп ост ављ ање п оно вне с або р- 
н ости је пр и ор итет. При т оме не тр еба сме тн ути са ума да је о дг ово рност н епр а- 
в осла вних хр ишћ ана за со пств ену о тп алост од је дне, пр аве и исти нске Ц ркве на ј-
ве ћа, али исто т ако да с амо љ убав пр ав осла вних м оже да им п омо гне да се о дре кну 
се кт ар ија нске св ести з арад ст иц ања с або рног ума. 

Тр еће, као што Пр ав осла вна ц рква има на јв ећу о дг ово рност за сп ас ење св ета и 
об ож ење љу дског р ода, т ако има и на јв ећу о дг ово рност за у сп ост ављ ање ј еди нства 
и сп ас ење ост алих хр ишћ ана на осн ову св оје ист ори јске п ун оће и не ок рњ еног спа-
с ила чког п оте нц иј ала. 

Пр ема т оме, об ав еза пр ав осла вног б ог осл овља, укљ уч уј ући ту и ср пско је 
да св ед оч ећи с або рну свест Ц ркве, в оди Пр ав осл авље у д аљи д иј алог са ост алим 
хриш ћ ан има, не ишт ући при т оме п об еду, к ако то к аже Св ети Гр иг ор ије Б ог ослов, 
већ п овр атак бр аће ч ија нас одв ој еност ра зд ире.  

35  Ви ше о упо тре би пок ма ико но ми је код Фло ров ског ви де ти у члан ку T. Grd ze lid ze, Using the Prin ci-
ple of Oiko no mia in the Ecu me ni cal Di scus si ons. Re flec ti ons on “The Li mits of the Church” by Ge or ge Flo-
rovsky, The Ecu me ni cal Re vi ew, 56, 2 (2004), стp. 234–246. 
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A bstract: The aim of this a rti cle thr e efold. The first is to analyse the a cc ounts of three gr eat Or-
th odox th e ol og ians of the first half of the 20th ce ntury, St. N ik olaj Zi cki, Fr. Se rgey Bu lg akov 
and Fr. G eo rge Fl orovsky in the ec um en ical ma tters of the Or th odox Church. The s econd is to 
show that d esp ite of the th e ol og ical di f ere nces in ec um en ical ma tters, th ese three au thors sh-
ared the s ame b asic pr op os it ions, which fo rmed the un iv ocal a tt it ude of the Or th odox Church 
t oward the o ther Chr istian chu rches. The third is to d emo nstr ate that for Bu lg akov and Fl-
orovsky n ei ther akr ib eia as the strict d isc ipl ine in c an on ical ma tters, nor oik on omia as the 
exem pt ion from the strict r ule c ould be the a ppl ic able m odels in the r el ation of the Or th odox 
Churh with non-or th odox Chr ist ians. 




