
Данас: Већина владика бојкотовала уручење ордена Вучићу - на скупу у Центру Сава било једва трећина активног саборског тела
уторак, 08 октобар 2019 21:15

Патријарх српски Иринеј вечерас је у Центру “Сава” на свечаној академији поводом осам
векова самосталнсти СПЦ уручио је највише црквено признање – Орден Светог Саве
Првог реда председнику Србије Александру Вучићу.

  

  

Вучића је, на патријахов предлог, одлковао Свети архијерски синод за “деталну љубав
према Цркви, ангажовање на очувању јединства српског народа и неуморну борбу за
целовитост Србије и очување КиМ у њеним границама”.

  

У знак протеста због ове синодске одлуке свечаној академији није присуствовала
већина спских архијијера окупљених на центраној прослави јубилеја.

  

На скупу у Центру Сава било је 15-так владика са све петочланим Синодом, што је
скоро трећина активног саборског тела, не рачунајући пензионосане епископе.
Истовремено из врха СПЦ стижу сингнали да се повећава број потписника захтева
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за одржавање ванредног Сабора због погоршања ситуације у СПЦ последњих
месеци, која је прошле недеље кулминирала синодском одлуком о Вучићевом
одликовању.

  

Осим бојкота већине српских владика, због одликовања Вучичу од улоге  главног
беседника на академији прошлог викенда одустао је Мило Ломпар, књижевни историчар,
професор Београдског универзитета и председник Задужбине “Милош Црњански”. Из
истог разлога то је прошле недељу учинио и академик Марија Бећковић, који је одбио да
говори на свечаности у манастиру Жича.

  

Одликовања су примили само Вучић, патријарх Иринеј – обојица Орден Светог даве
Првог рдеда, док је председавајућем Председништва БиХ Милораду Додику, који је веч
носилац највишег прознањан СПЦ, уручен Орден светог Симеона Мироточивог. Додик
се недавно декларисао као гласноговорник Вучићевог државног инжењеринга – нове
Србије у коју би ушли север КиМ, остатак садашње државе и Република Српска.

  

Вучићево црквено одлуковање дошло је непуних пола године после његовог
скандалозног пријема у Патријаршијском двор у Београду током мајског заседења
Сабора на коме је чак претио поједним владикама које се противе његовој косовској
политици. На листи одликованих, осим најспорнијег Вучића, који најављује да ће
противуставно признати самопроглашену косовску државу, ако постигне само њему
познат “компромис”, налазе се и министар финансија Синиша Мали, чији је докторат под
лупом научне јавности, председнков генерални секретар Никола Селаковић, ког део
владика доживлајва као Вучићевог човека за наводни директан притисак на патријаха
као и још пет чланова Владе Србије. Због одијума јавности Синод је, како с есскулише у
СПЦ, у задњи час одлучио да се њима одликовања уруче наканадно, на мањој
свечаности.

  

Осим протеста јавности – петиција на друштвеним мрежама, простесних писама Синоду
и патријрху, изјава поједних владика које показују да се са синодским одлукама о
Вучићевом одликовањуу не слаже цео епскопат, сад се спекулише да ни “црквена влада”
није имала једиствен став по овом питању. У врху СПЦ незванично се прича да су
синодалци наводно подлегли притиску митрополита Порфрија и једног свог члана и
портпарла СПЦ – епископа бачког Иринеја (Буловића), али су и сад незадовољи због
критике Синода коју јавно износе њихова поједина браћа архијереја. То је, наводно, био
разлог, што је у посету КиМ, која је планирана програмом централне прославе, отишао
само један члан “црквене владе”, а изостао је и митрополт Порфирије.
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Све до данас нико из напредњачких редова није реаговао на противљења синдској
одлуци, наводно и зато што је, како се спекулише у високим црквеним изворима, владика
бачки Иринеј саветовао Вучића да се много не таласа у јавности  док му се орден не
уручи. Медији блиски напредњачким власти о прослави јубијела извештавали су
протоколарно и минимално, као да није реч о 800 година аутокефлности СПЦ, углавном
игноришући спорну доделу ордена. Ово “свечарско” медијско расположење почетком
недеље “увећао” и један београдски таблоид близак СНС фељтоном о “правој
истини о СПЦ” у коме су на мети владике познате као критичари Вучићеве
политике.
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  – Прослава 800 година аутокефелности СПЦ је испод значаја овог великог јубилеја, какопо самој организацији, тако и по њеним духовним и јавним дометима. То се најбоље видипрема централном догађају који се дођао у Жичи, где скоро ни по чему нисмо могли даосетимо да је реч о тако важној годишњици. и друге пропратне појаве такође говоре отоме да је можда пре педесет година, под много тежим идеолошким околностима,тадашња генерација српских клирика и лаика била достојнија јубилеја који сеобалежавао. Стичем утисак као да је ова прослава представљала терет многима, а јошпоразнији је мој утисак да се име Светог Саве тако ретко и тако мало помињало – кажеза Данас професор Драгиша Бојовић, управник Центра за византијско-словенскестудије Универзитета у Нишу.  Он сматра да би, кад је реч о ордену који носи име Светог Саве “једна објактивнаанализа ко га је и како све добио свакако показала да је тај орден деценијама уназаддеградиран”.  – Често је орден додељује онима који заступају потпуно супротне вредности од оних којеоличавају светосавски и видовдански етос, а између светосавског и косовскогопределења апслутно нема никаве разлике . Напротив, реч је о идентичномопредељењу – указује професор Драгиша Бојовић.  Владика Григорије: Одликовање припада Ломпару и Бећковићу  Епископ диселфдорски и немачки Григорије (Дурић) изјавио је за Данас да “де јуреорден Светог Саве Синод може да додели коме хоће, али то одиковање де фактоприпада Милу Ломпару и Матији Бећковићу“. После митрополита црногорско-приморскогАмфилохија (Радовића), јуче се у Пећкој Патријаршији против одликовања председникуРепублике јавно изјаснио и умровљени епископ бивши захумско херецеговачки Атанасије(Јевтић), који је изјавио да “добар део српских архијереја није тиме задовољан”, преносиРадио КиМ.  (Данас)  Видети још:  Патријарх Иринеј доделио орден Светог Саве Вучићу за „неуморнуборбу за целовитост Србије и очување Косова и Метохије у њеном саставу“: Оношто се силом узме, то се врати, али оно што се поклони, то се никада не врати!  
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