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Предговор српском издању

У српској богословској и широј научној јавности одавно се осећа 
потреба за преводом на српски језик релевантног дела руске цркве-
не историографије у којем је целовито и систематично представљена 
историја Руске Православне Цркве. Појавом таквог превода, уз срп-
ски превод Путева руског богословља Георгија Флоровског, српском 
читаоцу се пружа могућност целовитог сагледавања историјског и 
богословског пута Руске Православне Цркве. У том контексту треба 
посматрати превод на српски језик капиталног дела руске црквене 
историографије Очерки по истории Русской Церкви Антона Влади-
мировича Карташова.

Антон Владимирович Карташов (1875-1960) припадао је последњој 
генерацији дореволуционих руских црквених историчара. Као сту-
дент Санктпетербуршке духовне академије, током 90-их година XIX 
века, имао је прилику да слуша предавања из црквене историје кори-
феја руске црквене историографије Василија Васиљевича Болотова. 
Почетком XX века предавао је Историју Руске Цркве у престоничкој 
академији. Већ тада код њега се родила идеја о писању целовите руске 
црквене историје. Бурни догађаји у Русији, почетком XX века, одвели 
су га ка активном учешћу у друштвеним збивањима, што га је удаљи-
ло од академије и остварења ове идеје. У револуционарној 1917. годи-
ни био је последњи обер-прокурор Свјатјејшег Правитељствујушчег 
Синода и министар вероисповедања у влади Керенског. Отворио је 
рад помесног сабора 1917. године на којем је, после више од два века, 
изабран руски патријарх. Бољшевички преврат одвео га је у емигра-
цију, у Париз, где ће остати до краја живота. На Светосергијевском 
богословском институту у Паризу више од три деценије предавао је 
Историју Руске Цркве. Управо ће та предавања бити основ његовог 
животног научног дела – Очерки по истории Русской Церкви.

Ово дело припада групи класичних дела критичке руске црквене 
историографије у којима је систематски и свеобухватно представље-
на руска црквена историја. Оно се наслања на традицију дореволу-
ционе руске црквеноисторијске школе из које је поникао и сам аутор. 
Ову традицију, пре свега, чине вишетомне систематске руске црквене 
историје митрополита Макарија (Булгакова), Евгенија Евсигњејевича 
Голубинског, Александра Павловича Доброклонског. Поменута дела 
настала су у XIX веку. Очерки Карташова су обележили XX век руске 
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црквене историографије. Ово дело, публиковано у Паризу 1959. годи-
не, представља својеврсну спојницу између дореволуционе и савре-
мене руске црквене историографије.

Карташов је своје дело скромно назвао Огледима. Његов садржај, 
међутим, увелико превазилази скромни наслов, чинећи га једном од 
најбољих систематских руских црквених историја. Двотомни Очерки 
по истории Русской Церкви имају импозантан хронолошки и садр-
жински опсег. Њихову почетну тачку представља анализа предања о 
проповеди Светог aпостола Андреја Првозваног на Руси, а завршну 
казивање о синодалном периоду руске црквене историје током XVIII 
века. Ослањајући се на релевантне руске изворе, дореволуциону 
руску црквену историографију, као и инострану литературу, Карта-
шов је маниром искусног црквеног историчара представио синтезу 
у којој се нижу кључне личности и догађаји руске црквене историје. 
У првом тому читалац ће имати прилику да се упозна са историјом 
Цркве у Кијевској Руси, периодом монголског ропства, процесом ус-
постављања паралелних црквених структура у Кијевској и Московској 
Руси, односима са Цариградском патријаршијом, црквеним сабори-
ма, богословским споровима, духовном просветом, стањем свештен-
ства и монаштва, закључно са крајем XVI века. Карташов не губи из 
вида историју Цркве у југозападној Русији – Малорусији (данашња 
Украјина). Детаљно црта слику црквених и политичких прилика, као 
и духовног стања у XV и XVI веку, који су водили ка закључивању 
трагичне Брест-Литовске уније, чије се последице у Украјини осећају 
и данас. У другом тому представљен је период руске патријаршије у 
XVII веку, где је у центру пажње епоха патријарха Никона, затим од-
брана Православља од унијатских притисака у Малорусији, а заврше-
так представља поглавље о црквеној политици цара Петра I Великог 
и његових наследника током XVIII века. Карташов, нажалост, није 
продужио своје дело на руску црквену историју XIX и прве половине 
XX века.

Очерки Карташова су публиковани пре више од пола века. Нису 
све оцене изнете у овом делу неспорне. У неким сегментима савре-
мена руска црквена историографија је исправила или допунила тезе 
Карташова. Без обзира на проток времена и нова црквеноисторијска 
сазнања, ово дело остаје оријентир у проучавању руске црквене исто-
рије. Ако бисмо правили паралелу између руске и српске црквене ис-
ториографије онда бисмо значај дела Карташова Очерки по истории 
Русской Церкви за руску црквену историографију могли да упореди-
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мо са значајем тротомне Историје Српске Православне Цркве Ђока 
Слијепчевића за српску црквену историографију.

Превод на српски језик начињен је са издања које је 1991. године 
објавила Академија наука СССР-а. То је било прво издање овог дела 
које је објављено у Русији, чиме је у матици обновљен интерес за 
руску црквену историју. Карташов је српској богословској јавности 
до сада углавном био познат по двотомним Васеленским саборима, 
преведеним на српски језик крајем XX века. Преводом дела Очер-
ки по истории Русской Церкви српски читаоци имају прилику да 
се упознају са још једним капиталним делом овог значајног руског 
црквеног историчара.

Проф. др Владислав Пузовић
 
  
       
      


